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4 تمرين 
شامل )8(

خلود سعد المطيري

نتقدم بثقة

ل  التحوُّ نحو  جديًا في طريقها  تحديًا  الوطنية"  "البترول  تواجه 
الرقمي، إذ يتوجب عليها تأسيس ثقافة جديدة في طريقة أداء 
األعمال، واالنتقال تدريجيًا من أساليب العمل التقليدية، إلى بيئة 

ًا. عمل تكاد تكون مختلفة كليَّ

على أرض الواقع، قطعت الشركة بالفعل أشواطًا مهمة على 
لهذه  الالزمة  اإلمكانات  وتهيئة  التحتية،  البنية  تجهيز  صعيد 
النقلة النوعية، ونجحت في إشراك ودمج موظفيها ضمن هذا 
الذين  والتطوير،  التغيير  بحيث أصبحوا يشكلون قوة  التوجه، 

ترتكز عليهم في سعيها نحو تحقيق هذا الهدف.

وألن التطوير عملية مستمرة ال سقف لها، وال تحدها حدود، 
فإن األمل يحدونا دائمًا للتقدم أكثر فأكثر في هذا الجانب، وهكذا 
فإن آفاق طموحنا واسعة، ونحن نتحدى أنفسنا، قبل أن ننظر 
لما يصنع اآلخــرون، واضعين نصب أعيننا تحقيق السبق في 

مجال تقنية المعلومات، واألتمتة، والتحول الرقمي.

لسنا في واقع األمر بحاجة إلى الحديث مطواًل عن تجربتنا، فهي 
كفيلة بالحديث عن نفسها، وذلك من خالل األثر الواضح الذي 
أحدثته حتى اآلن، ليس على مستوى أعمالها فحسب، ولكن من 
خالل النموذج الذي صنعته، والذي أثبت جدارته وتفوقه، بحيث 
والخاصة،  الحكومية  الجهات  العديد من  أصبح مثااًل يقصده 

وكذلك األفراد، بغرض االستفادة من تجربته الرائدة.

ولعل واحدة من أهم القيم التي تدعم تقدم "البترول الوطنية" 
التي  األخــرى  األعمال  المجال، وفي غيره من مجاالت  في هذا 
تمارسها، هي تلك المتمثلة في تشجيع موظفيها على االبتكار، 
الحلول  إلــى طــرح  والمبادرة  قدراتهم،  إطــالق  على  وتحفيزهم 
اإلبداعية، ألن ما تحققه الشركة في نهاية المطاف ما هو إال 

محصلة لجهود وتميز موظفيها.

كلمة العدد

23 5 حلول 
إبداعية

28 كيف تصبح 
متحدثًا ناجحًا؟
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تمرين شامل )8(
"البترول الوطنية" شاركت ضمن 33 جهة

في  الحوادث  مع  للتعامل  دورية  بصفة  تقام  التي  والتدريبات  التمرينات  تُسهم 
رفع كفاءة الجهات المعنية باألحداث الطارئة، وتأهيلها وزيادة سرعة استجابتها 

لُمواجهة حاالت الكوارث واألزمات.
وانطالقاً من هذا التوجه، شاركت "البترول الوطنية" ضمن 33 جهة عسكرية ومدنية 
ونفطية في فعاليات تمرين "شامل 8"، الذي نفذته قوة اإلطفاء العام في منطقة 
األحمد  نواف  أحمد  الشيخ  الوزراء  مجلس  رئيس  سمو  رعاية  تحت  عريفجان، 
الصباح، وحضور النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع 

باإلنابة الشيخ طالل خالد األحمد الصباح.

مشاركات

العدد 535 - فبراير 42023

الخالد أشاد بالخطط 
والسيناريوهات 

الُمعدة في التمرين
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رفع الجاهزية

حضر فعاليات التمرين عدد من الــوزراء، 
ورئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في 
مجلس األمة خالد العتيبي، والمحافظون، 
والحرس  والشرطة  الجيش  قــادة  وكبار 
ــوة اإلطـــفـــاء الـــعـــام، وكــبــار  الــوطــنــي وقــ
رئيس  وديـــوان  الــدولــة،  فــي  المسؤولين 

مجلس الوزراء.

إلى  سنويًا  يقام  الــذي  التمرين  ويــهــدف 
تعزيز التعاون وتضافر جهود مؤسسات 
الدولة التي تتعامل مع مختلف الحوادث، 
مستوى  ورفــع  البحرية،  أو  البرية  ســواء 
جاهزيتها لُمساندة بعضها البعض من 
خالل عمل تمرين موحد بسيناريو يحاكي 
الواقع من تجارب فعلية شهدتها البالد 
أي  مع  للتعامل  السابقة،  السنوات  في 
طارئ، وتفادي أي خسائر بشرية أو مادية.

ومــنــذ انــطــالق تــمــريــن شــامــل )1( عــام 
2014، وصواًل إلى شامل )8(، تسير قوة 
السنوية  الخطة  بنفس  العام  اإلطــفــاء 
الــصــلــة  الـــجـــهـــات ذات  لــتــوحــيــد جــمــيــع 
ــادة مــوحــدة ُمــشــتــركــة، بهدف  تــحــت قــي
أمن  لحماية  المشترك  العمل  تطوير 

وسالمة المواطنين والمقيمين وحماية 
الممتلكات العامة والخاصة.

تعاون وتنسيق

وعقب انتهاء التمرين بنجاح، أعرب النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
الخالد  الشيخ طالل  باإلنابة  الدفاع  ووزيــر 
عن بالغ سعادته بوجوده في الميدان الذي 
تقام فيه تمارين "شامل"، مثمنًا ما شاهده 
من تعاون وتنسيق بين الجهات المشاركة، 

سواء الحكومية أو غير الحكومية.

الجهات  بين  التنسيق  أن  الــخــالــد  ــد  وأكـ
المشاركة بالتمرين كان في أعلى مراحله 
بشأن كيفية التصرف كفريق عمل واحد، 
ــواع الــكــوارث أو  حــال وقــوع أي نــوع من أن
على  بحرفية  معها  والتعامل  الــحــوادث، 
أرض الواقع، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق 
والتعاون من مختلف الجهات من شأنه 

تجنيب وتقليل األضرار.

ــد بــالــخــطــط الــمــوضــوعــة  ــخــال وأشـــــاد ال
التمرين،  فــي  المعدة  والسيناريوهات 
والتي تشمل كل أنواع الكوارث والحوادث، 
وكيفية التعامل معها، مؤكدا أن الحكومة 

●  تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة التي تتعامل مع الحوادث

لن تألو جهدًا في تأمين كل الدعم إلقامة 
وتوفير  والــتــدريــبــات،  التمارين  هــذه  مثل 
كل المعدات واألدوات التي تساعد تلك 

الجهات على القيام بعملها.

قيادة مشتركة

من جانبه، قال رئيس قوة اإلطفاء العام 
الفريق خالد المكراد إن تمرين "شامل 8" 
يهدف إلى رفع جاهزية جميع جهات الدولة 
أزمات  أي  لمواجهة  واألهلية،  الحكومية 
أو كــوارث طبيعية أو بشرية تحت قيادة 
والتفاعل  التصدي  على  قــادرة  مشتركة 

بأحدث الطرق واألساليب واإلمكانات.

وأضاف أن ما توفره الدولة من إمكانات 
بشرية مدربة ومادية كبيرة تشمل اآلليات 
والمعدات المتطّورة لجميع جهات الدولة 
كفيلة بالتعامل واحتواء أي حادث أو كارثة، 

سواء طبيعية أو بشرية.

وأوضح أن تمرين "شامل 8" جاء هذا العام 
قــيــادة  تــحــت  األزمـــــات  "إدارة  عــنــوان  تــحــت 
تنسيقية مشتركة"، بهدف التعاون المتكامل 
ــجــهــات الــمــعــنــيــة وســـرعـــة الــتــحــرك  بــيــن ال

للتعامل مع الكوارث واألزمات والحوادث.
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وأشار إلى أهمية تبادل الخبرات والمهارات 
والمدنية  العسكرية  المعنية  الجهات  بين 
والنفطية في التعامل مع الكوارث بأنواعها 
ليكون هذا التعامل مرجعًا ومنهجًا إلجراءات 
هــذه الــجــهــات أثــنــاء تعاملها مــع الــكــوارث 

وإدارة مخاطرها.

وأعرب عن شكره وتقديره لسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف األحمد 
التمرين،  هــذا  برعاية  لتفضله  الــصــبــاح، 
داعيًا المولى عز وجل أن يديم نعمة األمن 
واألمان على دولة الكويت، تحت ظل قيادة 
حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
الصباح، وسمو ولي  الجابر  األحمد  نواف 
األحمد  مشعل  الشيخ  األمــيــن  عــهــده 

الجابر الصباح، حفظهما هللا ورعاهما. 

كفاءة عالية

التنفيذي  الرئيس  نائب  أكــد  ناحيته،  مــن 
للخدمات المساندة في "البترول الوطنية" 
عــبــدالــعــزيــز الــدعــيــج، أن فــريــق اإلطــفــاء 
بالشركة شارك في هذا التمرين بكفاءة 
هذه  مــن  الــهــدف  أن  ــى  إل مشيرًا  عالية، 

الــمــشــاركــة هــو أن تــكــون الــشــركــة على 
تواصل مع الجهات المعنية في مكافحة 
أي كارثة قد تقع، خصوصًا في المنشآت 
فريق  مــهــارات  تنمية  وأيــضــًا  النفطية، 
في  يحدث  طــارئ  ألي  للتصدي  الشركة 

القطاع النفطي.

وأشاد بروح الفريق الواحد التي تميز بها 
األمنية  الجهات  جميع  بين   "8 "شــامــل 
حققت  الشركة  أن  موضحًا  والرسمية، 
هذه  فــي  التواجد  مــن  المرجوة  ــداف  األهـ

الفعالية الضخمة.

تبادل الخبرات

رئــيــس ضباط  ــال  الـــشـــأن، قـ ــي ذات  وفـ
اإلطفاء للتطوير واإلسناد علي المنصور: 
بالمشاركة  الوطنية"  "البترول  في  "نفخر 
فــي هـــذه الــتــمــاريــن منذ ثــمــان ســنــوات. 
عالقاتنا أصبحت قوية بالفعل مع جميع 
الــجــهــات والــقــطــاعــات الــحــكــومــيــة التي 
تــشــارك فــي الــتــمــريــن، وذلـــك مــن خــالل 
على  والتنسيق  المشتركة،  االجتماعات 

أعلى المستويات فيما بيننا".

ــابــع بــالــقــول: "كـــل ســنــة نتعلم أشــيــاًء  وت
جديدة، ونتبادل الخبرات، ونتعرف على دور 
تكون  بحيث  المشاركة،  الجهات  ومعدات 
لدينا صورة واضحة إذا احتجنا ألي مساعدة، 
المناسبة  الجهة  إلـــى  ــوصــول  ال ويمكننا 
القادرة على تلبية ما نحتاج إليه من دعم في 
المكان والزمان المناسبين، إضافة إلى أننا 
لدينا من خبرات ومعدات على  نشارك ما 
سبيل المثال مع: الدفاع المدني، والحرس 

الوطني، ووزارتي الداخلية، والدفاع.

لها  تصدت  التي  المعضالت  يلي  وفيما 
الجهات المشاركة في "شامل 8":

● المعضلة )1(

تسرب غاز من خط أنابيب رئيسي يؤدي إلى 
حدوث انفجارات وحريق في شبكة خط الغاز، 
وحدوث انفجار في الخزان الرئيسي المغذي 
النفطية  الــمــنــشــآت  وتـــعـــرض  لــلــشــبــكــة، 

القريبة إلى أضرار وحريق جراء االنفجار. 

غاز  رائــحــة  بانتشار  بــالغــات  ورود  وفـــور 
وإغاثة  المنطقة  عــزل  تــّم  المنطقة،  في 
المستشفيات  ــاء  وإنـــشـ الــمــتــضــرريــن 

●  سيناريو يحاكي الواقع من تجارب فعلية للتعامل مع أي طارئ
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الميدانية والمالجئ، وتم أيضًا فصل التيار 
الكهربائي عن المنطقة. وبينما كان يتم 
بواسطة  الجو  من  المنطقة  استطالع 
الطيران العمودي، كانت 20 جهة معنية 

تشارك بالتصدي لهذه المعضلة.

● المعضلة )2(

نتج عن االنفجارات وقوع حرائق متعددة 

ــدد مــن الــمــبــانــي الـــمـــجـــاورة، كما  فــي عـ
تعرض أحد الموانئ الرئيسية والمخازن 
وورود  أضـــرار،  إلــى  المجاورة  والمصانع 
بالغات عن مفقودين في البحر، واحتجاز 
ــاص داخــــــل مــبــنــى وتــعــرضــهــم  ــخــ أشــ
مصعد  داخــل  آخرين  واحتجاز  لالختناق، 
فــي مبنى مــجــاور. وقــد تعامل مــع هذه 

المعضلة 10 جهات معنية.

●  تعاون وتنسيق مشترك لحماية الممتلكات العامة والخاصة

سيناريو القيادة المشتركة

سبق تمرين "شامل 8" عقد اجتماع تنسيقي ترأسه الفريق خالد المكراد، وحضره 
نائب رئيس قوة اإلطفاء العام لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ناصر، وممثلي 

الجهات الحكومية.

 وتناول االجتماع الذي عقد في مبنى رئاسة قوة اإلطفاء العام سيناريو القيادة 
المشتركة إلدارة األزمات والكوارث.

وثمن المكراد اهتمام الجهات للمشاركة في هذا الحدث الذي يتم من خالله العمل 
على تطوير الكوادر البشرية للتعامل الفعال مع األزمات بمختلف ظروفها.

التي  اللواء جمال بدر ناصر أن "شامل 8" امتداد للتمارين السابقة  بــدوره، أكد 
تحظى برعاية واهتمام القيادة العليا، مبيناً أنه يهدف إلى رفع مستوى التعاون 
والتنسيق بين الجهات المشاركة وتبادل المعلومات ومعرفة القدرات الخاصة 
بكل جهة، ما يعكس سرعة االستجابة وتطوير مفهوم االستجابة واالستباقية 

إلدارة الطوارئ واألزمات.

● المعضلة )3(

المباني  انهيار في  إلــى  االنــفــجــارات  أدت   
ــطــرق  الـــمـــجـــاورة وهـــبـــوط عــــدد مـــن ال
تصادم  حـــوادث  عنه  نتج  مما  الرئيسية، 
المركبات،  مــتــعــددة، واحــتــراق عــدد مــن 
ومفقودين  بداخلها  أشخاص  وانحشار 
الخطوط  تعرضت  فيما  األنقاض،  تحت 
للتلف.  المنطقة  في  الرئيسية  الخدمية 
12 جهة  المعضلة  وقد تعامل مع هذه 
معنية، وتّم انتشال أشخاص محتجزين 

بواسطة الطيران العمودي.

● المعضلة )4(

واالنتهاء منها  الكارثة  التعامل مع  بعد 
إعـــادة  بعملية  معنية  جهة   13 تدخلت 
الحياة للمنطقة وإزالة األضرار الناتجة عن 
تّم تعديل الطرق  الــحــوادث، حيث  جميع 
وإيجاد طرق  األنقاض،  وإزالــة  المتضررة 
الكهربائي،  الــتــيــار  ــادة  وإعــ للسير،  بديلة 
وتشغيل محطات اإلنتاج والتكرير، وإعادة 
تشغيل الموانئ التجارية، وجميع وسائل 

االتصال ومصانع اإلنتاج.  
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صيانة

صيانة مبتكرة للوحدة )112(

باستخدام تكنولوجيا "الحفر المائي"

خطوات كثيرة ومعقدة تسبق عملية الصيانة ألي وحدة من وحدات مصافي الشركة، إذ 
يتّم اإلعداد لهذه الصيانة )المجدولة( قبلها بفترة طويلة قد تصل لسنة كاملة، مع اتخاذ 
كافة اإلجراءات الالزمة، وشراء المواد المطلوبة، وإعداد الخطط، باإلضافة إلى تجهيز 

العمالة الُمدربة الالزمة لتنفيذ األعمال.
ويكمن التحدي األكبر بعمليات الصيانة في عدم تأثيرها على إنتاج المصفاة، وهذا ما 
نجحت فيه كوادر الشركة خالل تنفيذ أعمال الصيانة الشاملة لوحدة إزالة الكبريت من 
متخلف التقطير الجوي )ARD( رقم )112( بمصفاة ميناء عبدهللا، والتي حملت الكثير من 

اإلبداع واالبتكار لتقليل فترة توقف الوحدة، وعودتها إلى العمل في أقل وقت ممكن.

الخطيب أشادت بجهود 
فريق العمل وابتكاره 
حلواًل سرَّعت الصيانة 

العدد 535 - فبراير 82023
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حلول مبتكرة

وُتعّد الوحدة )112( من أكبر وحدات الوقود 
لها،  ــــى  األول هــي  الصيانة  ــذه  وهـ البيئي، 
ومهندسة  مهندسًا   62 فيها  ــارك  وشـ
من مختلف دوائر الشركة، وحوالي 500 

عامل من عقود المقاولين.

وتقديرًا لهذه الجهود الكبيرة، 
ــرَّم مــديــر دائـــرة الصيانة  كـ
بمصفاة ميناء عبدهللا، 
جــــاســــم الـــمـــهـــنـــا، 
مـــجـــمـــوعـــة مــن 
سين  لمهند ا
الُمشاركين 
فـــــــــــــــــــي 
عملية 

التنفيذي  الرئيس  بحضور  وذلــك  الصيانة، 
للشركة، وضحة أحمد الخطيب.

وعقب التكريم، أثنت الخطيب على جهود 
مهندسي الشركة، ُمشيدة بدورهم الكبير 
واألفكار  الحلول  ابتكار مجموعة من  في 
الجديدة التي ساعدت على تسريع عملية 
صيانة الوحدة، مع تطبيق جميع إجراءات 
الموظفين  على  للمحافظة  الــســالمــة 

وممتلكات الشركة.

وأكدت أن هذه الوحدة ُتعّد من الوحدات 
عوائد  في  كبير  بشكل  وتؤثر  العمالقة، 
المصفاة، ومن ثم فإن أي تأخير بعملية 

الصيانة كان سيؤدي إلى انخفاض الربحية. 

تكنولوجيا "الحفر المائي"

ولتسليط الضوء على عملية الصيانة، وما 
التقت مجلة  تّم فيها من حلول مبتكرة، 
العمل،  فريق  مــن  مجموعة  "الوطنية" 
الميكانيكية  الصيانة  فريق  رئيس  وهــم: 
عبدهللا،  ميناء  بمصفاة   )3( المنطقة   -
صيانة  أول  ومهندس  الــمــرزوق،  محمد 
الزعبي،  نايف   )3( المنطقة   – ميكانيكية 

62 مهندساً ومهندسة 
شاركوا في العمليات 

وحوالي 500 عامل 

●  إبداع وابتكار بعملية صيانة الوحدة لتقليل فترة توقفها والعودة إلى العمل في أقصر وقت
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 )9( المنطقة  عمليات  قــســم  ــيــس  ورئ
تفتيش  ومهندس  علي،  بن  عبدالرحمن 
ــن قسم  ــل عـــبـــدهللا الـــهـــنـــدي، ومــ ــأكـ وتـ
هبة  المهندسة  والتصنيع  الــهــنــدســة 

الغريب... وفيما يلي نص الحوار:

● في البداية، نود منكم التعّرف على وحدة 
إزالة الكبريت من متخلف التقطير الجوي؟ 

وما هي أهميتها؟

مــن متخلف  الكبريت  إزالـــة  وحــدة  ُتعتبر 
التقطير الجوي )ARD( من أهم الوحدات 
مشروع  ضمن  عبدهللا  ميناء  بمصفاة 
الوقود البيئي، حيث تقوم بإزالة الكبريت 

من النفط المتخلف من عمليات التقطير 
الجوي، وتحويله إلى وحدات أخرى لمزيد 
مـــن الــمــعــالــجــة لــيــطــابــق الــمــواصــفــات 

الدولية العالمية.

وتستقبل الوحدة النفط المتخلف الجوي 
لتتم  الـــخـــام،  الــنــفــط  تقطير  ــدة  وحــ مــن 

معالجته من خالل الخطوات التالية:

- تنقيته من الشوائب من خالل فلتر خاص، 
حيث يتم رفع درجة حرارته لتخفيف لزوجته 
بالشكل  الشوائب  إزالـــة  عملية  وإتــمــام 

المناسب.

3 مفاعالت  إلى  الجوي  المتخلف  - يضخ 
عــالــي،  ذات ضــغــط  عــن طــريــق مضخة 
حراري  مبادل  حرارته عن طريق  ترفع  ثم 

وسخان إلى حرارة مناسبة للتفاعل. 

ويستخدم المفاعل األول لتنقية المتخلف 
ــل الــنــيــكــل،  الـــجـــوي مـــن الـــمـــعـــادن، مــث

والفناديوم. 

ــالـــث فيتم  ــثـ أمــــا الــمــفــاعــل الـــثـــانـــي والـ
اســتــخــدامــهــمــا إلزالــــة الــكــبــريــت بشكل 

أساسي والنيتروجين بشكل ثانوي. 

ــذه الـــتـــفـــاعـــالت بـــاســـتـــخـــدام  ــ ــم هــ ــ ــت ــ وت
مناسبين  وحـــرارة  وضغط  الهيدروجين، 

إلتمام التفاعل.

● كم استغرقت عملية صيانة الوحدة؟

يــومــًا،   41 الــصــيــانــة  عملية  اســتــغــرقــت 
و6  لــلــصــيــانــة،  و31  لـــإغـــالق،   4 مــنــهــا 
إلعــادة التشغيل، علمًا بأن هذه المدة 
استخدمنا  لكننا  للزيادة،  ُمرشحة  كانت 
تكنولوجيا جديدة لتكسير وإزالــة المواد 
الـــتـــي تصلبت  الــمــســتــنــفــذة  الـــحـــفـــازة 
الوحدة، وهو ما  وتحجرت داخل مفاعل 

وفر الكثير من الوقت.

●  الرٔيس التنفيذي وضحة الخطيب تكرم فريق العمل

استغرقت 
الصيانة 41 يومًا 

منها 4 أيام لإلغالق

استخدام تكنولوجيا 
جديدة لتكسير المواد 

الحفازة وفر 10 أيام
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● مــا هــي مــراحــل عملية الــصــيــانــة، من 
التجهيز إلى التشغيل؟

بــعــدد من  الــصــيــانــة قــمــنــا  قــبــل عملية 
فريق  اختيار  مثل  التجهيزية،  الخطوات 
المطلوبة  األعــمــال  ومناقشة  العمل، 
ــّرف عــلــى حجم  ــعـ ــتـ ــة، والـ ــان ــصــي ــالل ال خــ

التحديات التي سوف نواجهها.

والفرق  الــدوائــر  مع  بالتنسيق  قمنا  كما 
البدء  قبل  بالمصفاة  األخــرى  واألقسام 
في الصيانة، وإعداد خطة العمل، والتأكد 
العاملين  المقاولين  عقود  جاهزية  من 
واألدوات،  العمالة،  حيث:  مــن  بالموقع 

●  جاسم المهنا يكرم هبة الغريب

والمعدات، وكذلك التأكد من جودة قطع 
الغيار والمواد التي طلبت، وهو ما قامت 

به دائرة ضمان الجودة.

ــام فريق  وبــعــد كــل هـــذه الــتــجــهــيــزات قـ
العمل بعملية اإلغالق والتفريغ والعزل، 
وبدأ عملية الصيانة حسب المخططات. 
فريق  لفحص  الــوحــدة  خضعت  وبعدها 
الجودة  ضمان  دائــرة  وقامت  التفتيش، 
الفريق  قــام  ثــم  العمليات،  مــن  بالتأكد 

بتجهيز الوحدة وتشغيلها.

ــشــاؤهــا ضمن  ● الـــوحـــدة حــديــثــة تـــّم إن
مشروع الوقود البيئي، فلماذا أجريت لها 

عملية صيانة؟ 

الوحدة هي صيانة  تّمت على  التي  الصيانة 
الــحــفــازة، وهــذه  الـــمـــواد  لتغيير  مــجــدولــة 
العملية دورية تحتاجها الوحدة كل 15 شهرًا. 

المواد  من  نوعًا   12 على  الوحدة  وتحتوي 
الحفازة، بسعة نحو 10 آالف برميل، تحتاج 
للتبديل باستمرار كل صيانة دورية من أجل 

استمرار الحصول على النتائج المرجوة.

باإلضافة إلى ذلك، تّمت صيانة مالحظة 

كــانــت مـــوجـــودة، وهـــي حــــدوث تسريب 
الرئيسي  الــســخــان  مــن  لــلــبــخــار  بسيط 
ــة إصـــالح هــذا  لــلــوحــدة. وقـــد تــقــرر جــدول
شاملة،  صيانة  أقـــرب  ضمن  التسريب 
نظرًا ألنــه كــان ال يؤثر على سالمة عمل 
دائرة  بأن  علمًا  بها،  العاملين  أو  الوحدة 
كانتا  الــجــودة  ضمان  ودائـــرة  العمليات، 
تقومان بمتابعة هذا التسريب يوميًا حتى 
يحين وقت الصيانة، وإلى أن يتم تحضير 

قطع الغيار المطلوبة.

● هل تأثر سير العمل بأعمال الصيانة؟ 

ــر الــعــمــل أو عــمــلــيــات اإلنـــتـــاج  ــأث ــت ــم ي لـ

التأكد من جاهزية 
العمالة واألدوات 

وجودة قطع الغيار

 صيانة مجدولة 
للوحدة لتغيير المواد 
الحفازة كل 15 شهرًا
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بالمصفاة، كون اإلغالق مخطط له، كما 
بدائل  تمتلك  عبدهللا  ميناء  مصفاة  أن 

متاحة للوحدة نفسها.

هل تم تبديل قطع غيار رئيسية؟

ــم تــبــديــل بــعــض الــقــطــع أثــنــاء  نــعــم تـ
الرئيسي  السخان  وبالتحديد  الصيانة، 
للوحدة، وتغيير 24 أنبوبًا، طول كل منها 
15 مترًا من مــادة ) ¼ 2 كــروم 1 مولي(، 
إلى  باإلضافة  وهي مادة غالية ومكلفة، 
21 كوعًا بحجم 3 بوصة )إنش(، وبعض 

الملحقات األخرى.

لمنع  إضافية  تدابير  هناك  كانت  هــل   ●
وقوع أي حوادث، حتى لو كانت بسيطة؟ 

تتبع دوائر الصيانة بالشركة أعلى المعايير 
صيانة  عملية  أي  أثناء  للسالمة  الدولية 

تتم في مرافق الشركة أو مصافيها.

وعلى مستوى الصيانة األخيرة للوحدة، فقد 
تنص  التي  التدابير  كل  عمل  كفريق  أخذنا 
عليها سياسة "الجودة والصحة والسالمة 
واألمـــن والبيئة" فــي الــشــركــة، عـــالوة على 
ــوال مــدة  تـــواجـــد مــهــنــدســي الــســالمــة طــ

العمل، للتأكد من اإلجراءات واالشتراطات 

قسم  كــان  كما  العمليات،  سير  وسالمة 

البيئة متابعًا لألعمال، لضمان عدم حدوث 

أي تأثيرات على البيئة المحيطة.

● ما التحديات التي واجهتكم كفريق عمل؟ 

عامل الوقت كان على رأس التحديات التي 

من  معين  وقــت  لتحديد  نظرًا  واجهتنا، 

لالنتهاء  العمليات  تخطيط  فريق  قبل 

من األعمال، ومن ثم كان علينا عدم تجاوز 

هذا الوقت، لذا قررنا تقليص مدة إغالق 

الوحدة من 6 إلى 4 أيام، وهو ما نجحنا فيه 

بالتعاون مع دائرة العمليات.

المواد  تصّلب  في  الثاني  التحدي  وتمثل 
الحفازة داخل مفاعل الوحدة، وكان الحل 
التقليدي هو تكسير هذه المواد المتحجرة 
عبر المثقاب الكهربائي، إال أننا وبُمساعدة 
مثقاب  استخدمنا  العقود  مقاولي  أحــد 
المائي  والتكسير  الحفر  بتقنية  يعمل 
)الحفر باستخدام الماء(، وهي تكنولوجيا 
بمصافي  قبل  مــن  لــم تستخدم  جــديــدة 
الشركة، وهذا االبتكار ساعدنا على توفير 

10 أيام عمل.

أما التحدي الثالث فكان متابعة األعمال 
ــع حــجــم الــعــمــل  ــة بــالــتــزامــن مـ ــيــومــي ال
بشكل  الصيانة  إلتــمــام  منا  المطلوب 

سليم وعلى أكمل وجه.

ومن التحديات األخرى أيضًا، استالم المواد 
بداًل  براميل،  في  معبئة  الجديدة  الحفازة 
من أكياس "سوبر ساكس" المتفق عليها، 
تعبئة  عملية  وتسرع  تسهل  كانت  والتي 
مفاعل الوحدة بالمواد الحفازة بعد الصيانة، 
فهي أكياس كبيرة الحجم تحمل من 5 إلى 7 
براميل، األمر الذي استدعى تعبئة المواد في 
األكياس أواًل، ومن ثم تعبئة المفاعل بعد 

●  من اليمين: عبدالرحمن بن علي وعبدهللا الهندي ونايف الزعبي ومحمد المرزوق  

الوحدة تحتوي على 12 
نوعاً من المواد الحفازة 

بسعة 10 آالف برميل
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●  شكل رقم )1( يوضح عملية استبدال الفواصل المصنوعة من الفوالذ بفواصل من السيراميك لتسهيل إزالة المادة الحفازة

ذلك، وهذا األمر يمكن أن يزيد الوقت، إال أننا 
تمكنا من تجاوزه بنجاح.

التي ظهرت  المبتكرة  األفــكــار  هــي  مــا   ●
أيضًا خالل عملية الصيانة؟ 

مهندسو الــشــركــة مــن الــشــبــاب الــواعــد 
يبتكرون دائمًا العديد من األفكار الجديدة، 
والشركة دائمًا داعمة وتشجع بيئة االبتكار. 

وخالل صيانة الوحدة، تم تقديم عدة أفكار 
جديدة، وهي:

تكسير  عــمــلــيــة  وتـــســـريـــع  لــتــســهــيــل   -
مفاعل  داخــل  المتصلب  الحفاز  العامل 
ــدة فـــي الــصــيــانــات الــمــقــبــلــة، فكر  ــوحـ الـ
الصفائح  اســتــبــدال  فــي  الصيانة  فــريــق 
المصنوعة من مادة الحديد الصلب بين 
مجموعة  )هي  بالمفاعل  الحفازة  المواد 
أو  ثقبها  يمكن  ال  المعدنية  اللوائح  من 
تكسيرها بالمثقاب أثناء تفريغ المفاعل 
وتحتاج لإخراج( بفواصل أخرى من مادة 
عملية  للتكسير خالل  قابلة  السيراميك 
الحفازة  للمواد  تتم  التي  والتفريغ  الثقب 

المتصلبة  بالمفاعل.

الصفائح  هــذه  خضعت  فقد  وللعلم 
ودراســات  اختبارات  إلــى  الفواصل  أو 
جيدة للتأكد من أدائها لمهمتها على 
أكمل وجه، وأنها ال تتفاعل مع المواد 
تّم  كما  بالمفاعل،  الموجودة  الحفازة 
استشارة عدد كبير من الخبراء بدوائر 
الشركة المختلفة. ويوضح الشكل رقم 
)1( عملية استبدال الفواصل المصنوعة 
بــفــواصــل مــن السيراميك  ــفــوالذ  ال مــن 

لتسهيل إزالة المادة الحفازة.

الــحــفــازة  الـــمـــواد  بــرامــيــل  لتقليل عـــدد   -
مساحة  تقليل  ــم  ث ومـــن  الــمــســتــنــفــذة، 
والتخلص  بيعها  حين  إلــى  لها  التخزين 

إضافة خط أنابيب 
بخار جديد للسخان 

الرئيسي خالل الصيانة

المواد  لفصل  وعــاًء  الفريق  ابتكر  منها، 

 Super Dumbing( الــمــاء  عــن  الــحــفــازة 

المواد  براميل  جعل  الذي  األمر   ،)Huber

بالكامل من  الحفازة المستنفذة معبئة 

هذه المواد دون أن تكون مختلطة بالماء، 

كما كان الوضع بالماضي.

الحفازة  الــمــواد  تعبئة  عملية  لتسريع   -

أداة تحميل  الفريق  ابتكر  المفاعالت  في 

الحديدي  الونش  حبل  في  تعلق  جديدة 

ــيـــاس مـــن نــوعــيــة "ســوبــر  لــتــحــمــل 4 أكـ

ساكس" وتفرغهم في وقت واحد بداًل من 

تفريغ كل واحد بمفرده، كما كان الوضع 

في الماضي.

إضافة  أيضًا  الصيانة  عملية  خــالل  تم   -

الرئيسي  أنابيب بخار جديد للسخان  خط 

بالوحدة ليحمي السخان من ارتفاع درجات 

الحرارة، والتي كانت السبب وراء العطل 

ــــذي حـــدث بــالــســخــان. وقــد  )الــفــشــل( ال

االبــتــكــار كمشروع طــارئ  تنفيذ هــذا   تــم 

.Urgent-Plant Modification Request
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"الشراكة الُموّحد"
قرعة لشغل مقاعده الشاغرة

تحرص شركة البترول الوطنية الكويتية على تعزيز المحتوى المحلي 
العالقة مع  الخاص في أعمالها، وتقوية  القطاع  من خالل إشراك 

المّوردين والمقاولين والمصنعين المحليين.
الشراكة  مجلس   2009 في  الشركة  أطلقت  األمر،  لهذا  وتدعيمًا 
االستشاري  الشراكة  "مجلس  مسمى  تحت  الموحد،  االستشاري 
للمّوردين"، إيماناً منها بأهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع 

الخاص في االقتصاد الوطني والقطاع النفطي.
وفي بداية دور انعقاده السادس )2022 - 2024(، أجرى مجلس الشراكة 
قرعة تحت رعاية نائب الرئيس التنفيذي للتجارية والخدمات المشتركة 
في شركة نفط الكويت )رئيس المجلس( عبدالوهاب المذن، لشغل 

المقاعد الشاغرة في المجلس من القطاع الخاص.

"البترول الوطنية" تحرص 
على إشراك القطاع 
الخاص في أعمالها

تعاون

العدد 535 - فبراير 142023
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إنجازات وأهداف

بداية رحب أمين سر المجلس، رئيس فريق 
شركة  في  االستراتيجي  والتوريد  الدراسات 
من  بالحضور  الدويلة  يوسف  الكويت  نفط 
شركات القطاع الخاص، مقدمًا لهم الشكر 
على قبول الدعوة لحضور القرعة، متمنيًا لهم 

التوفيق في أعمالهم خالل الدورة الجديدة.

ثم قّدمت مراقب أول التنسيق الخارجي في 
شركة البترول الوطنية الكويتية ناهد عبدهللا 
عــرضــًا حــول أهـــداف المجلس، ونــبــذة عن 
إنجازاته في الدورة السابقة )2019 - 2022(، 

برئاسة وأمانة سر "البترول الوطنية".

واستعرضت عبدهللا نتائج إحدى المبادرات 
الـ )12( ضمن استراتيجية مؤسسة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة للمحتوى المحلي 
أعمال  بـ"تطوير  والخاصة   ،2040 عــام  حتى 
ــشــراكــة االســـتـــشـــاري الــمــوحــد  مــجــلــس ال
بــرنــامــج  ــي  فـ لــلــمــســاهــمــة  دوره  لــتــفــعــيــل 
الــمــحــتــوى الــمــحــلــي"، وهـــي الـــمـــبـــادرة التي 
أشرفت عليها "البترول الوطنية" بقيادة نائب 

الرئيس التنفيذي للشؤون اإلدارية والتجارية 

عاهد الخريف، حيث تّم تشكيل فريق عمل 

الكويتية،  البترول  ومؤسسة  الشركة،  من 

وشركة نفط الكويت، لدراسة هذه المبادرة، 

وجاء الفريق على النحو التالي:

الـــجـــودة وتطوير  فــريــق ضــمــان  رئــيــس   .1

البترول  أبـــو صخر – شــركــة  بـــدر  الــمــّورديــن 

الوطنية الكويتية.

ــات والــتــوريــد  ــدراســ ــ ــيــس فــريــق ال 2. رئ

شركة   – الــدويــلــة  يــوســف  االستراتيجي 

نفط الكويت.

 – عبدهللا  ناهد  المّوردين  تطوير  مراقب   .3

شركة البترول الوطنية الكويتية.

مريم  المّوردين  عالقات  مهندسي  كبير   .4

اليوسف – شركة نفط الكويت.

وتطوير  المحلي  المحتوى  أول  محلل   .5

مؤسسة   - القوبع  فايز  الجديدة  األعــمــال 

البترول الكويتية. 

وقد أسفرت نتائج الدراسة عن:

القطاع  النفطي،  القطاع  تحديث ممثلي   ●
الحكومي، شركات القطاع الخاص المحلي/ 

وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ــت  ــال ووقـ ــمــ ــحــديــث آلـــيـــة جـــــدول األعــ ● ت
اجتماعات مجلس الشراكة.

الحالي  التشكيل  فــي  الــفــجــوات  تحديد   ●
ألعــضــاء مــجــلــس الــشــراكــة االســتــشــاري 

الموحد بزيادة أعضاء المجلس من 23 إلى 

25 عــضــوًا، وذلـــك وفــقــًا لما هــو مبين في 

الشكل رقم )1(.

تعاون بين المؤسسة 
و"تشجيع االستثمار" 
لتقديم مواد وخدمات 

●  شكل رقم )1( يوضح تشكيل مجلس الشراكة االستشاري الموحد
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معايير االختيار

االختيار  معايير  استعراض  تّم  ذلك  بعد 
الُموحد،  االستشاري  الشراكة  لمجلس 
ــراء قرعة  ــ ــُمــرشــحــة، وإجــ والـــشـــركـــات ال
لشركات القطاع الخاص المحلي، جاءت 

على النحو التالي:

● حسين علي الخرافي - اتحاد الصناعات 
الكويتية - رئيس مجلس اإلدارة )عضو(.

● محمد المشعل - شركة برقان لحفر اآلبار 
والتجارة والصيانة )رئيس مجلس اإلدارة(، 

عضو ممثل لمقاولي الحفر المحليين.

● إياس جدعان - شركة سبيتكو الدولية 
للعمليات(،  التنفيذي  )الــمــديــر  للبترول 
عضو ممثل لمقاولي الصيانة والخدمات 

المحليين.

● عامر عبد القادر باقر العوضي - شركة 
والــمــقــاوالت  الميكانيكية  الــهــنــدســة 
لمقاولي  ممثل  عــضــو  ــام(،  ــ عـ )مــديــر 

التوريد واإلنشاء.

- الــشــركــة الوطنية  بـــدر ســامــي أمـــان   ●
التنفيذي  )الــرئــيــس  البترولية  للخدمات 

لمقاولي  ممثل  عضو  األعمال(،  لتطوير 

أعمال الحفر الفرعية.

للتجارة  دان  شركة   - الخضرة  أسامة   ●
العامة والمقاوالت )مدير تطوير األعمال(، 

غير  المحليين  لــلــمــّورديــن  ممثل  عــضــو 

المصنعين.

● محمد عبدهللا الصباح - الشركة الكويتية 
لصناعة األنابيب المعدنية )نائب الرئيس(، 

عضو ممثل للمصنعين المحليين.

● مها جالل محمد عبدالوهاب - المكتب 
فني(،  )مــديــر  المتحد  والفني  الهندسي 

عضو ممثل لالستشاريين المحليين.

خطوات مستقبلية

أما الخطوات القادمة للمجلس فتتمثل في:

الشراكة  مجلس  تشكيل  قــرار  انتظار   .1
الــبــتــرول  مــؤســســة  مـــن   )2024-2022(
الكويتية، والتجهيز مع شركة نفط الكويت 

لعقد االجتماع األول للمجلس.

التوجيهية  للجنة  شامل  تقرير  تقديم   .2
المحلي  المحتوى  الستراتيجية  الــدائــمــة 
حتى عام 2040، عن نسبة ما تم إنجازه من 
توصيات مجلس الشراكة منذ إنشائه في 

2009، وحتى عام 2022.

3. إعـــداد ُمــســودة دلــيــل عضو مجلس 
الــداخــلــيــة المنظمة  الــشــراكــة )الــالئــحــة 
ــال الــمــجــلــس( مـــع شـــركـــة نفط  ــمـ ألعـ
التوجيهية  اللجنة  الكويت، وأخذ موافقة 

بإصداره وتعميمه.

تقرير عن نسبة 
ما تم إنجازه من 

توصيات منذ 2009

●  إجراء قرعة لشغل المقاعد الشاغرة في المجلس من القطاع الخاص 
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مجلس  أعضاء  رضــا  مستوى  قياس   .4
الشراكة )2024-2022(.

انتقال لـ "نفط الكويت"

الجدير بالذكر أن أمانة سر مجلس الشراكة 
استمرت منذ عام 2009 وحتى 2022 برئاسة 
شركة البترول الوطنية الكويتية، وقد انتقلت 
الــكــويــت حتى عــام 2040،  إلــى شــركــة نفط 
االستراتيجية  التوجيهية  اللجنة  من  بقرار 
انتهاء فريق  بعد  وذلــك  المحلي،  للمحتوى 
تنفيذ دراســة مبادرة تطوير أعمال مجلس 
الشراكة االستشاري الموحد، لتفعيل دوره 

بالُمساهمة في برنامج المحتوى المحلي.

المبادرة تعتبر واحــدة من 12 مبادرة  وهــذه 
عام  حتى  المحلي  المحتوى  الستراتيجية 
الــكــويــتــيــة  الـــبـــتـــرول  مــؤســســة  فـــي   2040

وشركاتها التابعة.

إنجازات وتعاون

وللقطاع النفطي إنجازات متعددة بمجال 
ــراك الــقــطــاع الــخــاص فــي أنشطته  ــ إشـ

ــه، ورفـــــع نــســب الــمــحــتــوى  ــاتـ ــروعـ ومـــشـ
الــمــحــلــي فـــي أعـــمـــال مــؤســســة الــبــتــرول 
الكويتية وشركاتها التابعة، ومن أبرز هذه 
اإلنجازات إنشاء شركتي "بوبيان" و"القرين" 
للبتروكيماويات وإشراكهما في مشروعات 

األوليفينات والعطريات القائمة. 

إشــراك  على  حريصة  المؤسسة  وكــانــت 
تمويل  فــي  والــعــالــمــيــة  المحلية  الــبــنــوك 
مشروعاتها، حيث ساهمت البنوك المحلية 
في تمويل مشروع الوقود البيئي بـ 1.2 مليار 
دينار، وبناء المرافق الدائمة الستيراد الغاز 
البتروكيماويات  مجمع  وإنــجــاز  المسال، 
الــمــتــكــامــل ومــصــفــاة الــــــزور، ومــشــروع 

"الدبدبة" إلنتاج الطاقة الشمسية.

ــة األخــيــرة  ــ وقــامــت المؤسسة فــي اآلون
بطرح مجموعة من الفرص االستثمارية 
التابعة،  شركاتها  عبر  الــخــاص،  للقطاع 
ــروع مــصــنــع اســتــخــالص  ــشـ أبــــرزهــــا: مـ
المعادن من المواد الحفازة المستهلكة، 
إلنتاج  بروبلين  البولي  صفائح  ومصنع 

منتجات متعلقة بالصحة والنظافة.

دعم مجتمعي

تشجيع  هيئة  مــع  المؤسسة  وتــتــعــاون 
االستثمار المباشر الكويتية في طرح أربع 
للقطاع  بــمــواد وخــدمــات  ُمتعلقة  فــرص 
القطاع  قبل  مــن  توفيرها  يتم  النفطي، 
البترول  الخاص، فضاًل عن تعاون شركة 
الوطني  الصندوق  مع  الكويتية  الوطنية 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لطرح 

43 محطة وقود للمبادرين من الشباب.

وكذلك، قامت الشركة الكويتية للصناعات 
الــبــتــرولــيــة الــمــتــكــامــلــة )كــيــبــيــك( بطرح 
مجاالت:  في  خدمات  لتقديم  مناقصات 
الــمــرافــق الــبــحــريــة، والــتــخــزيــن، ومــنــاولــة 
الصناعية  الــمــيــاه  وُمــعــالــجــة  الــكــبــريــت، 

المتخلفة لمشروع مصفاة الزور.

ولدى المؤسسة العديد من المشروعات 
النفطية الُمستقبلية المرتبطة بتحقيق 
من  والتي  النفطي،  القطاع  استراتيجية 
القطاع  تطوير  فــي  الُمساهمة  شأنها 

الخاص وخلق فرص استثمارية جديدة. 

●  ناهد عبدهللا تستعرض أهداف المجلس وإنجازاته في الدورة السابقة 

إعداد الالئحة 
الداخلية المنظمة 
ألعمال المجلس 
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تطوير

مجتمع مطّوري البرمجة
مبادرة أطلقتها "تقنية المعلومات"

البشرية  كوادرها  لتطوير  جهداً  المعلومات  تقنية  دائرة  تدخر  ال 
الُمتسارعة، باإلضافة إلى ذلك تضطلع  الرقمية  الثورة  لمواكبة 
بالدوائر األخرى، وتمتد  المعنيين  بأدوار ُمهمة في تأهيل  الدائرة 
في  والمعنيين  الُمختصين  تأهيل  في  الُمساهمة  إلى  جهودها 

الشركات النفطية الزميلة التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.
تستهدف  مبادرات  عدة  الدائرة  أطلقت  األدوار،  لهذه  وترجمة 
"مبادرة  منها  النفطي،  القطاع  في  البشري  بالعنصر  االرتقاء 

مجتمع مطّوري البرمجة".

المري: البرمجة بطريقة 
مرنة بداًل من الطريقة 

التقليدية السابقة
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مجموعة  بحضور  المبادرة  حظيت  وقــد 
كبيرة من موظفي دوائر الشركة، وممثلين 
عن دوائر تقنية المعلومات من الشركات 
النفطية الزميلة، خالل برنامج عمل استمر 
دائــرة  افتتحه مدير  يــوم كامل،  على مــدار 

تقنية المعلومات ناجي المري.

المناسبة  بهذه  كلمة  في  المري  وأكــد 
القليلة  الــمــنــصــات  تقنية  أهــمــيــة  عــلــى 
الــبــرمــجــة فـــي الــتــحــّول الــرقــمــي، كأحد 
تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والنتائج 
هذه  حققتها  التي  والُمبشرة  الطيبة 
المنصة حتى اآلن، مشيرًا إلى أن "البترول 
الوطنية" باتت رائدة فيها، وهذا انعكس 
بدوره على دعم التوجهات االستراتيجية 

للتحّول الرقمي.

وقال المري: "لقد أصبح لدينا القدرة على 
الطريقة  من  بــداًل  مرنة،  بطريقة  البرمجة 
على  ينعكس  مما  الــســابــقــة،  التقليدية 
سرعة إنجاز العمل.. سيكون استخدام هذه 

البرامج أكثر سهولة على المستخدمين".

ــا عــلــى إطــــالق هــذه  ــع: "مـــا ســاعــدن ــابـ وتـ
ــادرة بــهــذه الــمــرحــلــة والــتــوجــه نحو  ــمــب ال
دوائر الشركة الُمختلفة، هو وصول عدد 
المتمكنين والخبراء في هذه التقنية إلى 

8 موظفين من دائرة تقنية المعلومات". 

التطبيقات  من جانبه، قــّدم رئيس فريق 
سريعًا  عرضًا  الشمري  بسام  الشاملة 
عن أهم مراحل المشروع منذ 3 سنوات، 
وصــواًل لهذه المرحلة في إطــالق مبادرة 
نجاح  بــعــد  الــبــرمــجــة،  مـــطـــّوري  مجتمع 
مرحلتي الدراسة األولية والتجربة، وإطالق 
مجموعة من التطبيقات الحديثة، وتعزيز 

هذه المنصة على أرض الواقع.

وقــال الشمري: "خــالل أيــام قليلة وصل 
 عـــدد أعـــضـــاء هـــذا الــمــجــتــمــع ألكــثــر من 
60 عضوًا من مختلف دوائر الشركة ممن 
في  الشغف  أو  البرمجة  مــهــارة  لديهم 
تعلمها.. هذا العدد سيحدث نقلة كبيرة 
والتحّول  الموظفين  مــهــارات  رفــع  فــي 

الرقمي للشركة".

ــيــس مــشــاريــع  مـــن جــهــتــهــا، شــرحــت رئ
التطبيقات الداخلية أبرار العواد وفريقها 
خــــالل ورشـــــة عـــمـــل، وبــالــتــنــســيــق مع 
الشريك التجاري شركة "أوت سيستمز" 
في  ــرائــدة  ال العالمية  المنصات  ــدى  )إحـ
هذا المجال( الُمميزات الجديدة الخاصة 

بمجتمع المطّورين في الشركة.

المعلومات  تقنية  ــرة  ــ دائ أن  إلـــى  يــشــار 
كانت قد أطلقت في وقت سابق ورشة 
 عمل حــول مــشــروع "بـــاي تــك سويفت" 
بالقطاع  الــخــاص   ،)Pay–Tech Swift(
لمؤسسة  التابعة  الشركات  في  المالي 

البترول الكويتية.

ويخدم هذا المشروع الذي تنفذه الدائرة 
الكويتية،  البترول  مؤسسة  من  بتوجيه 
القطاع المالي في كافة الشركات النفطية 

الزميلة التابعة للمؤسسة.

وفي هذا الشأن، أكد المري أن الهدف من 
الورشة ُمتابعة آخر التطّورات فيما يخص 
ــهــم، ضــمــن خطط  ــُم ــمــشــروع ال هـــذا ال
التحّول الرقمي والمشاريع االستراتيجية 
التي تستهدف رقمنة القطاع المالي في 
جميع الشركات النفطية، وذلك عبر وضع 

خطة لتدشينه رسميًا في وقت قريب.

قــدم الــورشــة رئــيــس فــريــق التطبيقات 
الــشــامــلــة بــســام الــشــمــري، مـــع فريق 
التطبيقات  رئيس مــشــروع  مــّكــون مــن: 
ــد، ومــحــلــل نظم  ــراشــ ــ الــفــنــيــة أنـــفـــال ال
سلوى الحشاش، بحضور ممثلي جميع 
المالية،  فريقي  مــن  الزميلة  الــشــركــات 

وتقنيات المعلومات.

●  بسام الشمري●  ناجي المري
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الصفار استعرض 
برنامج تأسيس وتطوير 

مهندسي السالمة

فعاليات

أسبوع السالمة
بمشاركة "البترول الوطنية"

تطبيق أفضل البرامج والوسائل العالمية المتبعة في مجاالت الصحة 
الرتباطه  النفطي،  للقطاع  كبرى  أولوية  ُيعّد  والبيئة  واألمن  والسالمة 
المباشر بمسؤولية القطاع في المحافظة على سالمة العاملين، وتأمين 

المنشآت النفطية، وضمان وفاء الدولة بالتزاماتها المحلية والخارجية.
ومن هذا المنطلق، شاركت شركة البترول الوطنية الكويتية في "أسبوع 
السالمة"، الذي أقامته شركة صناعة الكيماويات البترولية، تحت رعاية 
ثقافة  تعزيز  أجل  من  الحجي،  نادية  للشركة  التنفيذي  الرئيس  وحضور 

السالمة لجميع العاملين في القطاع النفطي. 
الشركات  في  الفرق  ورؤساء  المدراء  من  عدد  الفعاليات  في  شارك 

التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وممثلين عن شركات المقاوالت.
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تعزيز السلوكيات

بها  افتتحت  كلمة  فــي  الــحــجــي  ــدت  وأكــ
في  السالمة  ثقافة  تعزيز  أن  المناسبة، 
جميع شركات القطاع النفطي يأتي ضمن  
الكويتية  الــبــتــرول  مؤسسة  متطلبات 
الهادفة إلى ترسيخ هذا النهج وااللتزام به 

من قبل جميع الشركات النفطية.

وقالت الحجي: "الرسالة التي نريد إيصالها 
ــــوع الـــســـالمـــة تــتــلــخــص في  ــب ــالل أســ ــ خـ
من  تــأتــي  الــســالمــة  سلوكيات  تعزيز  أن 
منطلق المسؤولية والتأكيد على ُمشاركة 
الــمــوظــفــيــن والــمــقــاولــيــن فـــي الــلــجــان 
المختصة بالسالمة والصحة والبيئة، والتي 

تهدف إلى رفع مستوى ثقافة السالمة".

بيئة عمل أمنة

التنفيذي  الرئيس  نائب  شــّدد  جانبه،  من 
ــــق فــي  ــتــــســــوي ــ ــاع الـــتـــصـــنـــيـــع وال ــطـ ــقـ لـ
البترولية  الــكــيــمــاويــات  صــنــاعــة   شــركــة 
حمد السبيعي على ضــرورة تعزيز ثقافة 
الــصــحــة والــســالمــة والــبــيــئــة مـــن خــالل 
الـــواقـــع وتــطــويــر  الــتــطــبــيــق عــلــى أرض 
إلى تجنب وقــوع أي  التكنولوجيا، وصــواًل 

حوادث والحصول على بيئة عمل آمنة.

وأضاف أن "صناعة الكيماويات" كانت 

إلى  تسعى  تأسيسها  منذ  زالـــت  وال 

الــتــقــدم بــشــكــل مستمر فـــي كـــل ما 

يتعلق بأمور الصحة والسالمة واألمن 

والبيئة، الفتًا إلى وجود تعاون دائم مع 

مؤسسة البترول الكويتية والشركات 

الزميلة والجهات الحكومية ذات الصلة، 

لتكون  األعــمــال  بيئة  تحسين  بهدف 

مــلــوثــات ومــخــاطــر على  خالية مــن أي 

العاملين والمجتمع. 

استثمار في الشباب

وخالل الفعاليات، قّدم مهندس السالمة 

ــاء عـــبـــدهللا، يــوســف  ــن فـــي مــصــفــاة مــي

الصفار عرضًا لـ "برنامج تأسيس وتطوير 

التعيين"،  حــديــثــي  الــســالمــة  مهندسي 

الذي ينقسم إلى ثالث مراحل، وُيعّد من 

ــرة الصحة  إنــجــازات واستثمارات دائ أبــرز 
والسالمة والبيئة في "البترول الوطنية".

وأشــار إلى أن الشركة قامت باستحداث 
المهندسين  لتأهيل  السالمة  أكاديمية 
الجدد، وإزالة الرهبة التي تنتابهم في بداية 
دخول مجال العمل، مبينًا أن األكاديمية 
ــات الــجــامــعــة  ــاعـ تــضــم قـــاعـــة تــشــبــه قـ
وكــذلــك إليصال  الــغــرض،  هــذا  لتحقيق 
رسالة للموظفين الجدد بأن التدريب من 

أساسيات الوظيفة.

المرحلة األولى

البرنامج  األولــى من  المرحلة  أن  وأوضــح 
تتضمن ثالث محاضرات يوميًا، لتعريف 
بعمليات  التعيين  حديثي  المهندسين 
اآلمنة  والتطبيقات  السالمة،  وإجـــراءات 
بشكل  العمليات  ومــرافــق  العمل،  فــي 
ــابــعــة من  ــمــت ــون ذلـــــك ب ــكــ ــ ــل، وي ــامــ شــ

المهندسين األوائل ورئيس الفريق.

يتم  النظرية،  المحاضرات  انتهاء  وبعد 
االنتقال إلى الجانب العملي، والذي يكون 
عبارة عن زيارات ميدانية للمواقع برفقة 
مهندس من المنطقة، وذلك بعد تحديد 
المهندسين.  ــار  كــب قــبــل  مـــن  الــمــهــمــة 
تحريرية  اخــتــبــارات  ــراء  إجــ ذلـــك  ويعقب 
للمهندسين حول كل موضوع على حدة، 

البرنامج إنجاز 
مميز لدائرة الصحة 

والسالمة والبيئة 

محاضرات وزيارات 
ميدانية للمواقع 

ضمن البرنامج 

●  الصفار يستعرض جهود "البترول الوطنية" في مجال السالمة
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قدراتهم  وتطوير  مستوياتهم،  لتقييم 

بشكل مستمر. 

المرحلة الثانية

الجدد  المهندسين  تعريف  خاللها  يتم 

بــشــكــل مــكــثــف بــــــإجــــــراءات الــســالمــة 

والعمليات، وذلك من خالل المحاور التالية:

● توعية مكثفة بأقسام الصحة والسالمة 
والبيئة.

● دورة في الصحة والسالمة والبيئة على 
تصريح العمل وتقييم المخاطر.

● دورة على دخول األماكن المحصورة.

● حواجز الصحة والسالمة والبيئة.

قواعد  مخالفة  نتيجة  وقعت  حـــوادث   ●
الصحة والسالمة المختلفة.

● الفرق بين التدقيق والتفتيش.

● إدارة االنسكابات النفطية.

وتتضمن هذه المرحلة أيضًا شرح المهام 
الصحة  دائـــرة  فــي  المتبعة  واإلجـــــراءات 

والسالمة والبيئة ذات الصلة، وهي:

● تصريح العمل وتقييم المخاطر.

● دخول األماكن المحصورة.

● مراقبة تلوث الهواء والتحكم فيه.

● مراجعة السالمة قبل بدء التشغيل.

بــالــصــحــة  خــــاص  حـــــادث  أي  دراســــــة   ●
ــدرس  ــ ــم الـ ــهـ والـــســـالمـــة والـــبـــيـــئـــة، وفـ

المستفاد منه.

المرحلة الثالثة

أما المرحلة الثالثة فيتم فيها دمج موظفي 
السالمة الجدد في دائرة العمليات، وذلك 
لمدة  بــرنــامــج  فــي  التسجيل  خـــالل  مــن 
تخصيص  يتم  الــســنــة،  ونــصــف  سنتين 
شهرين من هذه المدة إلعطائهم نظرة 

4 أشهر إلكمال  و  العمليات،  عامة على 
البرنامج التدريبي.

ــي نــهــايــة الــعــرض تــطــرق الــصــفــار  إلــى  وفـ
أداء  من  رفعت  التي  المستفادة  الـــدروس 
ــرة  دائ وأفــكــار  وخطط  الــجــدد،  المهندسين 
الــصــحــة والــســالمــة والــبــيــئــة الــجــديــدة بعد 
االنــتــهــاء مـــن "بــرنــامــج تــأســيــس وتــطــويــر 

مهندسي السالمة حديثي التعيين".

لمؤسس  الشكر  بتوجيه  الصفار  وأختتم 
التصنيع في  رئيس فريق سالمة  البرنامج 
مصفاة ميناء عبدهللا، حامد البلوشي، ومدير 
دائرة الصحة والسالمة والبيئة باإلنابة أحمد 
لتطوير  المحدود  إسماعيل، لدعمهما غير 

المهندسين حديثي التعيين.

اختبارات للمهندسين 
لتقييم مستوياتهم 

وتطوير قدراتهم

المرحلة الثانية للبرنامج 
توضح إجراءات 

السالمة والعمليات

●  الفعاليات استهدفت تحسين بيئة األعمال لتكون خالية من أي ملوثات ومخاطر 

ابتكار 
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5 حلول إبداعية
فازت في حملة "األفكار معاً" الثالثة

تولي شركة البترول الوطنية الكويتية أهمية خاصة لالبتكار، إليمانها الكبير 
بدوره في تحسين األداء ورفع كفاءة وجودة العمل، ومن ثم فهو يٌعّد أحد 

قيمها المؤسسية.
المبتكرين  "لجنة االبتكار" الحتضان  الثقافة، أسست الشركة  ولتعزيز هذه 
جلسات  عقد  من  موظفيها  لتمكين  االبتكار"  و"استوديو  أفكارهم،  وتنفيذ 

العصف الذهني، وبحث األفكار اإلبداعية المختلفة في أجواء مناسبة.
وحتى اآلن، نّظمت "لجنة االبتكار" المّكونة من 12 موظفاً وموظفة، وبدعم من 
إدارة الشركة، ثالث حمالت "األفكار معًا"، استقبلت خاللها أكثر من 200 فكرة 

إبداعية من موظفي الشركة، للُمساهمة في االرتقاء بالعمل المؤسسي.

ابتكار 

أكاديمية الشركة 
الرقمية تهدف إلثراء 

مهارة علم البيانات
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100 فكرة

لحملة  الختامية  العمل  ورشــة  وخــالل 
أفكار  تقديم  تــّم  الثالثة،  مــعــًا"  "األفــكــار 
يــمــثــلــون  ــن 12 مـــوظـــفـــًا،  إبـــداعـــيـــة مــ
ــتــي اســتــطــاعــت الــتــأهــل  الــمــجــمــوعــة ال
للمرحلة النهائية، من بين قرابة 100 فكرة 
األشهر  مـــدار  على  الحملة  استقبلتها 

القليلة الماضية.

الــورشــة  الموظفون خــالل  وقــد أظــهــر 
قدرات ومهارات نالت اإلعجاب، وتميزت 
ع، وعكست  ــتــنــوُّ أفــكــارهــم بــالــجــودة وال
مبتكرة  حــلــول  لتوفير  الــجــاد  سعيهم 
للتحديات التي تواجه أعمال الشركة، على 

اختالف أشكالها ودرجاتها.

أفكار  الورشة عن فوز خمسة  وأسفرت 
إبداعية نستعرضها فيما يلي:

1. أكاديمية "البترول الوطنية الرقمية" 

فــكــرة أكــاديــمــيــة شــركــة الــبــتــرول الوطنية 
قّدمها مهندس سالمة  الرقمية  الكويتية 
التصنيع في دائرة الصحة والسالمة والبيئة 
سلمان العتيبي، حيث بّين أنها تهدف إلى 

ــراء مــهــارة علم الــبــيــانــات لـــدى موظفي  ــ إث

الشركة من أجل تنفيذ مشاريع تكنولوجية 

تخدم قطاع النفط والغاز.

األكاديمية  عمل  آلية  أن  العتيبي  وأوضـــح 

تنقسم إلى ثالث خطوات:

الشركة،  أقــســام  لمختلف  مسح  عمل   ●
لدى  الحالية  الــمــهــارات  مستوى  لتحديد 

الموظفين. 

األقسام  مختلف  من  موظفًا   50 اختيار   ●
برامج   4 على  وتــوزيــعــهــم  والــتــخــصــصــات، 

أكاديمية في مجاالت: علم البيانات، والبرمجة، 

االصــطــنــاعــي.  والـــذكـــاء  الــبــيــانــات،  وتحليل 

ــمــرحــلــة ســيــكــون لــديــنــا  ــة هــــذه ال ــنــهــاي  وب
50 موظفًا معتمدًا وفق المعايير الدولية. 

أول  الواحد إلنشاء  الفريق  بــروح  العمل   ●
أعمال  تخدم  التي  التكنولوجية  المشاريع 

شركة البترول الوطنية الكويتية.

العليا  اإلدارة  "مــوافــقــة  العتيبي:  وقـــال 
دليل  الفكرة  على  الوطنية"  "البترول  في 
على أن الشركة مستمرة باالستثمار في 
سعادته  عن  معربًا  البشرية"،  مــواردهــا 
اإلدارة، مشيدًا  أمام  الفكرة  بتقديم هذه 
قبل  مــن  والــالمــحــدود  المستمر  بالدعم 
دائرة الصحة والسالمة والبيئة لمبادرات 
االبتكار، مما ُيساهم في خلق بيئة عمل 

تشجع على اإلبداع.

وتابع: "عندما تطرح الفكرة أمام أي مسؤول 
يجب مــراعــاة وقــتــه، ومــن ثــم كــان التحدي 
يتمثل في "كيفية توصيل الفكرة في وقت 
الــنــقــاط المهمة  ــرض كــل  ــدًا، وعـ قصير جــ
ثــم بجهود  لــكــن، بفضل مــن هللا،  فــيــهــا"، 
التجهيز  تـــّم  االبــتــكــار  لجنة  على  القائمين 

والتحضير مسبقًا للعرض التقديمي".

الحملة استقبلت 
100 فكرة على مدار 

األشهر الماضية

●  طالل القدومي●  سلمان العتيبي
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وأشار إلى أنه بعد االنتهاء من العرض، 
أجاب على أسئلة اإلدارة العليا المتعلقة 
المطلوبة،  والــمــيــزانــيــة  التنفيذ،  بآلية 
ــي هــذه  وتــكــلــفــة الــمــوظــف الـــواحـــد فـ
األكاديمية، مؤكدًا أنه يتطلع إلى تطبيق 
الشركة  مشاريع  لُمواكبة  الفكرة  هذه 
متطلبات األسواق والتكنولوجيا الحديثة 

في وقتها.

2. نظام رقمي حديث لتتبع قطع الغيار  

قطع  لتتبع  حديث  رقمي  "نــظــام  فكرة 
مــهــنــدس تخطيط  قـــّدمـــهـــا  ــار"  ــيـ ــغـ الـ
الــصــيــانــة فــي مــصــفــاة مــيــنــاء عــبــدهللا، 
طالل القدومي، إذ سّلط الضوء خاللها 
الثغرات)العقبات(  بعض  وجـــود  على 
المتبعة  الحالية  واألنظمة  الطرق  في 
في إدارة وتخزين أصول وُمعدات ومواد 
في  الُمختلفة  االســتــهــالكــيــة  الــشــركــة 
تلك  خصوصًا  عــبــدهللا،  ميناء  مصفاة 
ــمــوجــودة فــي غــرفــة تــخــزيــن األدوات  ال
المنتشرة في  األدوات  المركزية، وغرف 

الوحدات المختلفة، وورش الصيانة.

العقبات تكمن  أن هــذه  القدومي  وأوضــح 

الُمعدات،  تواجد  أماكن  تتبع  صعوبة  في 
وتحديد مقدار استخدام المواد االستهالكية 
بعد أعمال الصيانة، أو بعد الحصول عليها 
مــن الــمــســتــودع الــرئــيــســي، مما يـــؤدي إلى 
عدم القدرة على تحديد الكميات المطلوبة 
بالشكل الالزم، ومعرفة أماكن تخزينها، ما 
إلى تكدس هذه األدوات لتصبح مع  يؤدي 

مرور الوقت غير صالحة لالستخدام. 

بدائية ويدوية  إلى اعتماد طرق  وهذا يعود 
فــي تتبع هــذه الــُمــعــدات، فــتــزداد األخطاء 
في  رئيسيًا  سببًا  تــكــون  والــتــي  الــبــشــريــة، 

الخسائر المالية وانخفاض معدل الربح.

وبّين أن الهدف من المقترح، هو االستفادة 

من هذه األدوات الُمبعثرة والمنتشرة في 

أكثر من مكان، وتنظيمها من خالل نظام 

رقمي حديث ومتطّور يتمثل في:

"بــاركــود"،  بـ  القيمة  عالية  األدوات  ترقيم   ●
وتحديد هويتها باستخدام موجات الراديو. 

المواد  لتسجيل  إلكترونية  منصة  عمل   ●
المتوفرة  االستهالكية  وغير  االستهالكية 

في غرف التخزين الُمختلفة، وتطبيق نظام 

مماثل للنظام المتبع بالمستودع الرئيسي. 

فــي غرف  لــــألدوات  ــة  ــ دوري عمل صيانة   ●
التخزين للمحافظة على جودتها وكفاءتها.

وأشار إلى أن التطبيق الفعلي لهذا المقترح 

ــُمــعــدات  ــة حــالــة ال يــبــدأ مـــن خــــالل مــراقــب

المتوفرة حاليًا، وتقسيمها إلى مجموعات 

بناًء على الغرض منها، وتحديد ما إذا كانت 

صالحة لالستخدام. 

ومن ثم وضع آلية لالستفادة منها، وربطها 

بنظام يساعد في تسهيل عملية تتبعها، 

وتطّورها  الشركة  نهضة  مما يساهم في 

وتوفير الكثير من األموال.

رقمنة دوريات 
األمن بشكل كامل 

لتسهيل عملها 

●  عمر العقيل●  بدر السفيح
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دائـــرة  تطبقه  الــبــرنــامــج  هـــذا  أن  ــح  ــ وأوضـ
في  عبدهللا  ميناء  مصفاة  فــي  العمليات 
وحدة التكسير الهيدروجيني رقم )14(، وفي 
المستقبل القريب سوف ُيطبق على جميع 

الوحدات، ثم الدوائر.

الفكرة،  لنجاح هذه  وأعــرب عن سعادته 
العليا ولجنة  إلى اإلدارة  بالشكر  متوجهًا 
االبتكار على اهتمامهم وسماع اقتراحات 
بيئة  خلق  فــي  ُتساهم  الــتــي  الموظفين 
عمل مثالية، مقدمًا الشكر أيضًا لزمالئه 
لتطبيق  المباشر  ودعمهم  القسم  في 

هذا المشروع. 

فــي نظام  الــوحــدة  4. دمــج معلومات 
شعبة الـ "دي أو آر "

قّدم هذه الفكرة مراقب عمليات المنطقة 
)3( - وحدة التكسير الهيدروجيني في مصفاة 
ميناء عبدهللا، عمر العقيل، مبينًا أنه يواجه 
مشكلة كمشرف عندما يسأل المشغلين 
عن األعمال التي قاموا بها في الوحدة، حيث 
يحصل على إجابات جزئية من كل شخص، 

بسبب التصاريح المنقسمة بين العمال. 

3. مشروع تقليل الخطأ البشري  

ــامــج مـــشـــروع تــقــلــيــل الخطأ  ــرن فــكــرة ب
الـــبـــشـــري قـــّدمـــهـــا مــهــنــدس عــمــلــيــات 
بمصفاة ميناء عبدهللا، بدر السفيح، وهي 
من  معتمد  إلكتروني  مــرجــع  عــن  عــبــارة 
اإلدارة يحتوي على أهم المعلومات التي 
بطريقة  عمله  ألداء  الموظف  يحتاجها 
آمنة واحترافية، ويوفر هذا البرنامج سرعة 
الوصول إلى المعلومة المطلوبة بطريقة 
أســــرع مـــن الــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة، وهــي 

التصفح في ملفات القسم. 

ويتمثل الهدف من استخدام هذا البرنامج 
في اآلتي: 

● وجود مرجع إلكتروني معتمد. 

● مادة تطوير وتدريب.

سهلة  بطريقة  المعلومة  إلى  الوصول   ●
وسريعة.

● التقليل من حدوث األخطاء.

بسيطة  بطريقة  البرنامج  هذا  ُصمم  وقد 
ومألوفة لموظفي الشركة، وبشكل يشبه 

نظام التشغيل في غرفة التحكم لتسهيل 
استخدامه.

وعـــن الــبــرنــامــج، قـــال الــســفــيــح: "نــشــأت 
للوصول  الــحــاجــة  بسبب  الــفــكــرة  ــذه  هـ
سهلة  بطريقة  معتمدة  معلومة  ــى  إل
ومطّورة، مما يعّزز مستوى األداء العملي 
للموظفين ويقلل الوقت لحل المشاكل، 
وهذا ُيعتبر خطوة أولى للتوجه إلى منصة 
بـ"البترول الوطنية" تساعد في  إلكترونية 
الورقية"،  المستندات  استخدام  تقليل 
مبينًا أن الفكرة لم تقتبس من أي شركة 

أو مؤسسة محلية أو عالمية.

●  ختام حملة "األفكار معًا" شهد تقديم عروض إبداعية من 12 موظفًا ●  منصور العجمي

نظام تتبع قطع الغيار 
يعالج ثغرات وتخزين 

المعدات والمواد 
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آر"  أو  "دي  الـــ  يــود أن ُتستخدم  أنــه  وأضـــاف 
بشكل يومي أكثر، عن طريق دمج المعلومات 

الهامة، وملخص اقتراحه هو:

توحيد جميع التصاريح الصادرة في يوم   ●
معين من خالل دمج نظام "ماكسيمو" في 

الـ "دي أو آر".

● جــعــل مــتــابــعــة الــوظــائــف أكــثــر مــالءمــة 
للمشغلين  .

● جعل التواصل بين المشغل والمشرف 
أكثر مالءمة.

لكل  اليومي  العمل  وظائف  سير  تعزيز   ●
الموظفين.

للفكرة  المقدرة  التكلفة  أن  العقيل  وأكــد 
تكنولوجيا  دائـــــرة  مـــع  لــلــنــقــاش  خــاضــعــة 

المعلومات، وكذلك خطة التنفيذ.

5. دوريات األمن الذكية

الــذكــيــة اقترحها  ــن  فــكــرة دوريـــــات األمــ
ــن، مــنــصــور جابر  مــهــنــدس مــشــاريــع أمــ
الــدوريــات  تحويل  على  وتــقــوم  العجمي، 
األمنية التي يتم تنفيذها على مدار الساعة 

لفريق األمن، بهدف حماية مرافق الشركة 
أو  خسائر  أي  وتجنب  موظفيها،  وحــيــاة 
تدمير للممتلكات، إلى دوريات أمنية ذكية 

عن طريق رقمنتها بالكامل.

وتعتمد الفكرة على:

● تركيب سلسلة من عالمات )RFID( على 
طول طرق الدوريات األمنية. 

 )RFID( تقوم فرق األمن بمسح عالمات ●
الشخصي،  الرقمي  المساعد  باستخدام 
ــو جــهــاز إلــكــتــرونــي مــحــمــول يستخدم  وهـ

للتنظيم الشخصي والتواصل. 

● تدخل فرق الدوريات أيضًا مالحظاتها على 
تحمله  الــذي  الشخصي  الرقمي  المساعد 

أثناء الدوريات.

المسجلة  العالمات  أرقـــام  تحميل  يتم   ●
الحقًا على أجهزة الحاسب اآللي للمعالجة 

والتحقق.

أو  الــشــاشــة  على  النتائج  عــرض  يمكن   ●
طباعتها أو إرسالها بالبريد اإللكتروني، حتى 
يتمكن كبير ضباط األمن/ ضابط أمن الوردية 

من مراجعة بيانات أداء عمليات الدوريات. 

ويمكن أن تساعد هذه الفكرة في:

● تحسين األداء: ستعمل هذه التكنولوجيا 
الــدوريــات، من خالل  على تحسين تغطية 
أي  استخدام  دون  وذلــك  خطوة،  كل  تتبع 

سجالت ورقية.

تجنب  إلــى  ذلــك  الفّعال: سيؤدي  التتبع   ●
أخطاء النسخ أو االزدواجية، مع القدرة على 
فيما  وقــت  أي  فــي  المحدثة  التقارير  رؤيــة 

يتعلق بالدوريات. 

ضباط  لكبار  يمكن  المنهجية:  اإلدارة   ●
ــن/ ضــبــاط أمـــن الــنــوبــات اســتــعــراض  األمــ
البيانات الكبيرة وتحليلها دون وقوع أخطاء 

من أجل تحسين األمن.

تتراوح  فترة  الفكرة  هذه  تنفيذ  ويستغرق 
بــيــن 12 و24 شـــهـــرًا، وذلـــك حــســب تــوافــر 

المعدات ومّوردي النظم.

وُيقترح تنفيذ الفكرة كمشروع تجريبي في 
مواقع صغيرة، مثل مستودعات الشعيبة، 

والمقر الرئيسي للشركة.

●  ختام حملة "األفكار معًا" شهد تقديم عروض إبداعية من 12 موظفًا
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تنمية بشرية

كيف تصبح متحدثاً ناجحاً؟
ورشة عمل نّظمتها "العالقات العامة واإلعالم"

يعتقد البعض أن التحدث عملية سهلة وميسورة للجميع، إال أن الواقع 
يكشف أنها من الصعوبة بمكان، وهي مستعصية على الكثير من الناس، 
فالمتحدث الجيد يجب أن يمتلك العديد من الصفات والمقومات، ويتعلم 

ويتقن مهارات متعددة.
ومن أجل توضيح وشرح هذه الصفات والمهارات، نّظمت دائرة العالقات 
العامة واإلعالم، ورشة عمل بعنوان "كيف تصبح متحدثًا ناجحًا؟" قدمها 
مراقب أول إعالم مريم ياسين، ومراقب أول عالقات داخلية أحمد شهاب، 

ومراقب مطبوعات ثنيان الرشود.
أقيمت الورشة في مسرح المبنى الرئيسي للشركة، وحضرها نائب الرئيس 
العالقات  دائرة  ومدير  الدعيج،  عبدالعزيز  المساندة  للخدمات  التنفيذي 
العامة واإلعالم خلود المطيري، ومدراء ورؤساء فرق، وعدد من موظفي 

الدوائر المختلفة.

شرح كيفية خوض 
تجربة التحدث أمام 
الجمهور دون خوف
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تجربة التحدث

الهدف من  ياسين  البداية، شرحت  في 
تجربة  ــوض  خـ فــي  المتمثل  ــة،  ــورشـ الـ
الشعور  دون  الجمهور  أمـــام  التحدث 
بالتوتر أو الخوف، كما شرحت المخاوف 
التي تصيب أي متحدث، وبعض األفكار 
للتخلص  اتباعها  يمكن  التي  والوسائل 

من هذه المخاوف. 

االستحواذ  مهارات  إلــى  ياسين  وتطرقت 
في  أذهانهم  وإبــقــاء  الحضور،  انتباه  على 
حالة نشطة بصفة دائمة، وذلك من خالل: 
اختيار كلمات تعّزز التواصل، واستخدام نبرة 
الصوت بشكل يجذب االنتباه، يرافقها لغة 
عبر  التواصل  إلــى  إضــافــة  مناسبة،  جسد 
العين، وإشراك الحضور في الموضوع من 
وسائل  من  وغيرها  قصيرة،  أسئلة  خــالل 

وأدوات إدارة الحديث.

لماذا نتحدث؟

يكون  الحديث  من  الهدف  أن  وأوضحت 

بعض  طلب  أو  الــمــعــلــومــات،  لتوصيل 
األشياء واألمور، أو للتواصل مع المجتمع 
بشكل عام، مبينة أن الكلمات تحمل 7 % 
فيما تضيف  الــحــديــث،  مــن معنى  فقط 
نبرة الصوت 38 %، وتحمل لغة الجسد ما 
يقرب من 55 % من معنى الرسالة، لذا ُتعّد 
من  لوجه(  )وجــهــًا  المباشرة  المقابالت 
أفضل طرق االتصال، وإن لم تتوافر هذه 
الخيار  الصوتي  الحديث  المقابالت، يكون 

التالي لتجنب سوء التفاهم.

وطرحت ياسين مجموعة من األسئلة، 
على رأسها: هل من الضروري أن أكون 
متحدثًا ناجحًا؟ وهل يجب أن أتدرب لكي 
أن  مبينة  بثقة؟  الجمهور  أمــام  أتــحــدث 
ث  التحدُّ مــهــارة  مــن  االســتــفــادة  نسب 
تكون متفاوتة، وذلك حسب اختالف نمط 
الحياة والوظيفة، إال أن الجميع في حاجة 
إليها، فقد نحتاج إلى الحديث في مواقف 
مختلفة، سواء في العمل، أو المجتمع، 

أو حتى في المنزل مع العائلة.

●  مريم ياسين: الكلمات تحمل 7 % من معنى الحديث ونبرة الصوت 38 %

المتحدث الناجح

قالت:  الــنــاجــح،  المتحدث  صــفــات  وعـــن 
هما  والــثــقــافــي  التعليمي  "الــمــســتــوى 
متحدث  أي  يحتاجهما  اللذين  الجناحين 
ــالل مــحــاضــرتــه، والــلــغــة  بــثــقــة خـ ليحلق 
الــذي  الصلب  األســــاس  ُتــعــّد  السليمة 
يقف عليه"، منوهة إلى عدد من الصفات 
والــمــهــارات األخـــرى الــتــي يمكن الــتــدرب 
عليها لتحقيق الهدف المنشود والوقف 
بالتوتر،  أي إحساس  الجمهور دون  أمــام 
بالنفس، وسرعة  والثقة  التواضع،  مثل: 
أنه  البديهة، والــقــدرة على االرتــجــال، كما 
ن على أداء مستويات  من الضروري التمرَّ
الصوت، والحفاظ على لياقة بدنية سليمة 
لساعات  الحديث  مواصلة  من  للتمكن 
والوقوف والحركة بأريحية، وكذلك االلتزام 

بمظهر جيد ومناسب لمكان الحديث.

وأضافت: "الصبر والهدوء أيضًا من أهم 
الصفات التي يجب توافرها في المتحدث 
ــواجــه بــعــض الـــعـــوارض،  الــنــاجــح، فــقــد ت
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تغلب على خوفك

وقال الرشود: "ال تجعل التوتر يمنعك من 

ــدخــول فــي تــجــارب مفيدة  الــمــشــاركــة أو ال

التوتر  هــذا  عــن  الــمــســؤول  فــأنــت  لحياتك، 

ويمكنك السيطرة عليه"، مشددًا على ضرورة 

الــفــرد قــراراتــه على خــبــرات سابقة  أن يبني 

لمضايقات أو انتقادات قد يكون تعرض لها 

في الماضي بالمدرسة أو الجامعة أو غيرها 

أنه  يقتنع  وأن  االجتماعية،  المشاركات  من 

من يدير الموقف، وليس العكس.

التوتر  على  التغلب  أساليب  أن  وأوضـــح 

والخوف من مواجهة الجمهور متعددة، 

ومنها:

1. تعزيز ثقافتك ومعلوماتك.

2. احرص على اإلعداد الجيد. 

3. التأكد من مصادر معلوماتك.

واســـتـــعـــد  جــــمــــهــــورك،  ــى  ــلـ عـ ــرف  ــعــ ــ ت  .4

الستفساراته.

5. أهتم بمظهرك وهندامك.

التكنولوجية،  أو  التقنية  األعــطــال  مثل 
واالنتقال  بــهــدوء  التصرف  عليك  وهــنــا 
المطبوعة  ــاألوراق  ــ كـ الــبــديــلــة،  للخطط 
ذلك  ولتحقيق  ــة،  ــاديـ االرشـ الــلــوحــات  أو 
عليك باالستعداد الجيد قبل المحاضرة 

بوسائلك البديلة والتدريب الجيد".

ــعــّد الــتــواصــل الجيد مــن أهم  وتــابــعــت: "ُي
صفات المتحدث الناجح، فالنظر للجمهور 
أثناء الشرح والقراءة، هما من أهم أسباب 
جعل الحضور في حالة يقظة وانتباه، كما 
أن طرح األسئلة واستقبال االستفسارات 
مما  تفاعلية،  الــمــحــاضــرة  تجعل  عــوامــل 

ينشط ذهن الجمهور ويجعله أكثر انتباهًا".

أهمية  ياسين على  أكـــدت  الــخــتــام،  وفــي 
"الوجه  قائلة:  الحديث،  أثــنــاء  االبتسامة 
لــه قـــدرة كبيرة على اجــتــذاب  الــبــشــوش 
العابس،  الوجه  بعكس  الحضور،  عيون 
الذي قد يكون منفرًا في بعض األحيان"، 
موضحة أن التوازن واالعتدال هما أفضل 
يؤثر  قد  الحديث  موضوع  وأن  الخيارات، 

أيضًا في اختيار تعابير الوجه.

أسباب التوتر

من جانبه، ألقى مراقب المطبوعات ثنيان 
الــرشــود الــضــوء على الــتــوتــر، وأعــراضــه، 
وأســبــابــه، مبينًا أنــه "خــوف اإلنــســان من 
حيث  ــكــامــيــرات"،  وال الجمهور  مــواجــهــة 
يجد الفرد نفسه في مواجهة العديد من 
العيون التي تراقب تحركاته وكلماته، مما 
والتأتأة،  للنسيان،  فريسة  يقع  يجعله 
من  االنــتــقــاد  خشيته  بسبب  واللعثمة، 
المجتمع المحيط، وأيضًا خوفه أن يواجه 

سخط الجمهور.

وبشكل علمي، ُيعّد التوتر رد فعل الجسم 
استجابة،  أو  تكيفًا  يتطلب  تغيير  ألي 
ــذه الــتــغــيــرات  ويــتــفــاعــل الــجــســم مــع هـ

باستجابات جسدية وعقلية وعاطفية.

والتوتر جزء طبيعي من الحياة، وقد يكون 
أو  جسمانية  أو  بيئية  عــوامــل  عــن  ناتجًا 
فكرية، فقد تتسبب فيه الزحمة المرورية، 
أو الــجــوع والــعــطــش، ومــواعــيــد تسليم 
أو  التراكمي،  النفسي  والضغط  العمل، 

حتى العشوائية في ترتيب األولويات.

●  الرشود: الخوف من مواجهة الجمهور من األسباب الرئيسية للتوتر●  شهاب: استخدام الكوميديا أحيانًا يخفف من حدة الموضوع
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6. تعّرف على مواطن القوى لديك وعززها.

7. تـــعـــّرف عــلــى مـــواطـــن الــضــعــف عــنــدك 
وعالجها.

8. توكل على هللا عز وجل.

9. استخدم وسائل التهدئة والتركيز.

10. تمرن جيدًا.

11. اجعل الفشل دافعًا لتكرار المحاولة.

"توست  أنــديــة  ألحــد  االنضمام  محاولة   .12
ماستر" التي تعلم مهارات الخطابة والقيادة.

وعرض جزًء من محاضرة قدمها المتحدث 
السعودي محمد القحطاني، بطل العالم 
في الخطابة لعام 2015، موضحًا كيف تغلب 

يعاني  كــان  فقد  ظــروفــه،  على  القحطاني 
اللعثمة والـتأتأة نتيجة تأخره في الكالم إلى 
سن 4 سنوات، وأنه لم يتحدث بوضوح حتى 
وصل 6 سنوات، إال أنه وبالتدريب والمثابرة 

وصل لهدفة وتغلب على مخاوفه.

وفي ختام حديثه، أكد الرشود بأنه كان يعاني 
من التوتر والخوف من مواجهة الجمهور لفترة 
قريبة، إلى أن قرر تخطي هذا الحاجز الوهمي، 
فحقق المستوى األول على مستوى الكويت 
والثاني على مستوى الخليج في فن الخطابة 

والتقييم لعامي 2018، و2019.

نماذج حقيقية

من جهته، قام مراقب أول عالقات داخلية 

نـــمـــاذج حقيقية  بــتــحــلــيــل  أحــمــد شــهــاب 
لمتحدثين محترفين، مقدمًا القسم العملي 
عــرض مجموعة  العمل، حيث  ورشــة  من 
المجاالت  في  لمتحدثين  الفيديوهات  من 
ــة، والـــســـيـــاســـة، والــنــفــطــيــة  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
الــُمــتــخــصــصــة، شـــارحـــًا عــلــيــهــا مـــهـــارات 

المتحدث الناجح التي ُقّدمت خالل الورشة.

ونبرة  الكلمات،  اختيار  أهمية  على  وأكــد 
ــــصــــوت، ولـــغـــة الــجــســد، واســتــخــدام  ال
الحديث  مــواضــع  بعض  فــي  الكوميديا 
للتخفيف من حدة الموضوعات، مشيرًا 
بعض  استخدمها  التي  القوة  نقاط  إلــى 
في  اآلخر  البعض  وإخفاقات  المتحدثين، 
استغالل وسائل التواصل أثناء الحديث، 
ال  للحديث  الشخص  اختيار  أن  إلــى  الفتًا 
يجب أن يتم بناء على مستواه الوظيفي، 

وإنما وفق مستواه وقدرته على الحديث.

وفي ختام الورشةـ قام شهاب والياسين 
ــة عــلــى اســتــفــســارات  ــاإلجــاب والـــرشـــود ب
الحضور، مقدمين لهم الشكر على حسن 

االستماع والمشاركة والتفاعل.

●  الهدف من الحديث إيصال المعلومات أو التواصل مع المجتمع بشكل عام

تجربة تقديم 

وهمية،  مناسبة  لتقديم  التطوع  الحضور  بعض  من  شهاب  طلب  الورشة،  خالل 
التسويق  دائــرة  من  المنيع،  فهد  والمهندس  الشمري،  محمد  المهندس  فتقدم 

المحلي، وخاضا تجربة التحدث للجمهور، وقدما أداًء فاق توقعات الحضور.
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أنشطة

منافسات قوية
بطولة الشركة الثانية للعبة "البادل" 

البترول  لشركة  األولى  "البادل"  بطولة  حققته  الذي  النجاح  بعد 
الوطنية الكويتية، واستكمااًل لهذه الفعاليات المميزة التي تعود 
واإلعالم  العامة  العالقات  دائرة  نّظمت  الموظفين،  على  بالنفع 
في  أون"  "بادل  مالعب  أرض  على  "البادل"  للعبة  الثانية  البطولة 

منطقة الفنيطيس.
شهدت البطولة ُمشاركة 39 فريقًا من مختلف دوائر الشركة، من 

ضمنها ثالثة فرق للسيدات، بإجمالي 78 العبًا والعبة.

ُمشاركة 39 فريقاً منها 
3 فرق للسيدات 

بإجمالي 78 العباً والعبة
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فعاليات متنوعة

وعن البطولة، قال مراقب أول عالقات داخلية 
العامة  الــعــالقــات  ــرة  دائـ إن  أحمد شــهــاب، 
الثانية  واإلعــالم ارتأت إقامة بطولة "البادل" 
البطولة  شهدته  ــذي  ال الكبير  اإلقــبــال  بعد 

األولى، التي تّم تنظيمها في مايو 2022.

ــاف "تـــحـــرص الـــدائـــرة عــلــى تنظيم  ــ وأضـ
الُمسابقات  سيما  ال  متنوعة،  فعاليات 
المنافسة،  روح  تــعــزز  ــتــي  ال الــريــاضــيــة 
وتــنــعــكــس بــشــكــل إيــجــابــي عــلــى صحة 
االجتماعية  الــروابــط  وتقوي  الموظفين 

بينهم خارج إطار العمل".

وأشــار إلى أن لعبة البادل انتشرت خالل 
اآلونـــة األخــيــرة فــي دولــة الكويت بشكل 
كبير، وعلى مستوى الشركة بات يتابعها 
ويمارسها العديد من الموظفين، وهو ما 
شّجع الدائرة على تنظيم هذه البطولة في 

نسختها الثانية.

ــة لــلــفــائــزيــن  ــئ ــهــن ــت وقــــــــّدم شـــهـــاب ال
ــمــراكــز األولـــــى عــلــى مــســتــوى فــرق  ــال ب
تشهد  أن  متمنيًا  والــســيــدات،  الــرجــال 
البطولة مزيدًا من  المقبلة من  النسخ 

المنافسة.

وقد شهدت فعاليات البطولة التي أقيمت 
على مدار يومين منافسات قوية بين الفرق 
فريق  تحقيق  عــن  أســفــرت  ــُمــشــاركــة،  ال
محمد  من  المّكون  والــحــمــادي"  "الكندري 
الكندري، وعبدالعزيز الحمادي المركز األول 
على مستوى فرق الرجال، في حين جاء في 
المركز الثاني فريق "األحمدي" المّكون من 

أحمد صالح محمد، وأحمد زياد المجرن.

وعلى مستوى السيدات، حقق المركز األول 
فريق )ICE( المّكون من دالل المسقطي، 
 )L&R( وأروى الزايد، وحل بالمركز الثاني فريق

الذي ضم لطيفة النمش، ورغد الرشيد.

ــرة الـــعـــالقـــات الــعــامــة  ــ ــ ــد قـــامـــت دائ وقــ
واإلعالم بتكريم الفائزين وتقديم شهادات 

التقدير وجوائز البطولة لهم.

تنظيم مميز

وفي لقاءات لمجلة "الوطنية" مع أصحاب 
المركز األول على مستوى الرجال، أكد محمد 
هذه  فــي  بالُمشاركة  سعيد  أنــه  الــكــنــدري 
العالقات  لــدائــرة  الشكر  مقدمًا  البطولة، 

العامة واإلعالم على التنظيم الجيد.

إلى  الحمادي  عبدالعزيز  أشــار  جانبه،  من 
جيد،  بشكل  منظمة  كــانــت  البطولة  أن 

مناسبة  عليها  أقيمت  الــتــي  والــمــالعــب 
جدًا، والتحكيم كان مميزًا، متمنيًا استمرار 
الرياضية  الــفــعــالــيــات  هـــذه  مــثــل  تنظيم 
لموظفي الشركة، والتي تنعكس باإليجاب 

على راحتهم النفسية، ومن ثم إنتاجيتهم.

عن  المسقطي  دالل  عبَّرت  ناحيتها،  من 
واإلعالم  العامة  العالقات  لدائرة  شكرها 
عــلــى حــســن الــتــنــظــيــم، مــتــمــنــيــة إقــامــة 
عن  معربة  متكرر،  بشكل  البطولة  هــذه 
سعادتها بالفوز بالمركز األول للمرة الثانية 
البطولة  التوالي، والحفاظ على لقب  على 
بمشاركة زميلتها في الفريق، مشيرة إلى 
خارج  بطوالت  في  وزميلتها  أنها شاركت 

الشركة وحققتا نتائج متميزة.

الــزايــد أن مثل هذه  بــدورهــا، أكــدت أروى 
البطوالت تقوي الروابط االجتماعية بين 
بتجربتها  ُمستشهدة  الشركة،  موظفي 
ــدار مــشــاركــتــهــا في  الــشــخــصــيــة عــلــى مــ

بطولتي الشركة.

التي  الصحية  الفوائد  إلــى  الزايد  وأشـــارت 
تنعكس على الجسم عبر ممارسة الرياضة 
التوفيق  بشكل منتظم، متمنية للجميع 

وممارسة أي رياضة من الرياضات.

●  فريق )ICE( الفائز بالمركز األول )سيدات(●  فريق "الكندري والحمادي" الفائز بالمركز األول )رجال(



العدد 535 - فبراير 342023

تقنية "هودري" لم 
تستطع تلبية الطلب 
المتزايد على البنزين 

ملف 

صناعة النفط والغاز
التكسير بالوسيط الكيميائي المائع

مع نشوب الحرب العالمية الثانية في أربعينيات القرن العشرين واحتدام 
الكيميائية للُمساعدة في  البنزين والمنتجات  ارتفع الطلب على  الصراع، 
المجهود الحربي، وهو ما أدى إلى ظهور التكسير بالوسيط الكيميائي المائع.
عالي  وقود  إلنتاج  جديدة  تكنولوجية  تطورات  الفترة  هذه  شهدت  وقد 
األوكتان ومنتجات كيميائية من شأنها تحسين مستوى المعيشة لمئات 

الماليين حول العالم.
وفي هذه الحلقة من سلسلة )حلقات صناعة النفط والغاز( سوف نلقي 

الضوء على أهم هذه التطّورات.

)الحلقة الخامسة(

إعداد: فريق تخطيط العمليات 
مصفاة ميناء األحمدي
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تقنية "هودري"

الفرنسي يوجين هودري  نفذ المهندس 
للمعالجة  ــدة  وحــ أول   ،1936 عـــام  فــي 
بتقنية "هــودري" في مصفاة "صن أويل 
بنسلفانيا  بـــواليـــة  هــــوك"  ــاركـــوس  مـ  -

األميركية.

وكانت الوحدة الجديدة من أسباب تطوير 
عملية إنــتــاج الــبــنــزيــن. ومــع ذلـــك، فإن 
تقنية "هودري"، التي كانت تعتبر متقدمة 
بشكل كبير في مقابل عملية التكسير 
الحراري، لم تكن قادرة على تلبية الطلب 
الــالزم  البنزين  على  الــمــتــزايــد  العالمي 
للمركبات وصناعة الطيران، لذا استدعى 

األمر تطويرها.

تعاونت  التطوير  هــذا  تحقيق  أجــل  ومــن 
شركة "ستاندرد أويل")Standard Oil( في 
مع   1940 عــام  مطلع  نيوجيرسي  واليـــة 
عدد من الشركات والمعاهد التكنولوجية 
وأيــضــًا  بالطاقة،  يعمل  ُمحفز  لتطوير 

تطوير دورة المحفز.

ومن خالل البحث، استطاع أساتذة معهد 
)Mas-sachusetts( البريطاني للتكنولوجيا 

تحسين تقنية "هودري". 

في  الرئيسية  التغييرات  إحــدى  وتمثلت 
تحسين دورة المادة المحفزة، فقد مّكن 
من  الُمحفزة  الــمــادة  الجديد  التصميم 
والمجدد،  المفاعل  مــن  كــل  عبر  الــمــرور 
وُنــســبــت بــــراءة االخـــتـــراع هـــذه لمصنع 

شركة "ستاندرد أويل".

عامل محفز 

للمعالجة  ــودري"  ــ ــ "هـ تقنية  وشـــهـــدت 
تحسين آخر في عام 1942 باستخدام عامل 
عملية  فــي  مــرة  ألول  )مسحوق(  محفز 
التكسير، وذلك بمصنع شركة "ستاندرد 

أويل، كما هو مبين في الشكل رقم )1(.

وقد تم توفير المحفز للمصنع من قبل 
مــنــشــأة أعــمــال خليج "دافـــيـــســـون" في 

"ستاندرد أويل" 
تعاونت مع معاهد 
لتطوير ُمحفز جديد

األربعينيات شهدت 
تطورات مهمة إلنتاج 

وقود عالي األوكتان

●  مصنع شركة "ستاندرد أويل" في والية نيوجيرسي األمريكية

أيضًا عملياتها في  بــدأت  والتي  ماريالند، 
مايو 1942.

وفــي عــام 1947، أنشأ "دافــيــســون" أول 
التكرير  صناعة  في  فنية  خدمات  مرفق 
في  المستخدمة  الــمــحــفــزة  لــلــعــوامــل 

التكسير الكيميائي المائع. 

ــّم بــنــاء الــعــديــد مــن وحـــدات  وبــعــدهــا تـ
المائع  الكيميائي  بالوسيط  التكسير 

الجديدة في الواليات المتحدة.

وساعدت عملية التكرير الجديدة في زيادة 
الطائرات  وبنزين  السيارات،  بنزين  إنتاج 
بشكل كــبــيــر، وهـــذا األمـــر ســاعــد قــوات 
التحالف في الحرب العالمية الثانية بشدة.

تعزيز األوكتان

كبير  "هـــودري" بشكل  وتطّورت معالجة 
األوكتان،  لتعزيز  عمليات  عدة  خالل  من 
وكان أكثر هذه العمليات شهرة ما اخترعه 
هيرمان  األمريكي   / البولندي  الكيميائي 
األمريكي   / الروسي  والكيميائي  باينس، 
فيالدمير إيباتيف، حيث تعاونا في تطوير 
للمركبات  األلــكــة  وعملية  جــديــدة  بلمرة 
طائرات  بنزين  إنتاج  أجل  من  األروماتية، 
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النوع  لهذا  األول  أمريكا عميلها  كسبت 

العظمى،  بريطانيا  وهـــو  الــبــنــزيــن،  مــن 

بإعطاء  األوكتان  عالي  الوقود  قام  حيث 

المقاتلة  البريطانية  للطائرات  األفضلية 

ذات محركات "رولــز رويــس"، ضد القوات 

الجوية األلمانية، والتي كانت تزود طائراتها 

الحربية ببنزين "أوكتان87".

تصل مستويات األوكتان فيه إلى 100. 

الجديدة  المعالجات  هـــذه  مّكنت  وقـــد 
صناعة تكرير البترول في أمريكا من إنتاج 
بنزين طائرات عالي األوكتان، والذي لعب 

دورًا حاسمًا في الحرب العالمية الثانية.

تأثير على المحركات 

وفي منتصف ثالثينيات القرن العشرين 
كانت السيارات والطائرات الحربية تسير 
أداء  أثر على  أوكــتــان"، وهو ما   78" ببنزين 
السرعة،  حيث:  مــن  الــطــائــرات  محركات 
ومعدل الصعود، وسقف الخدمة، واألداء 

الشامل، وخاصة في االرتفاعات العليا.

تمكن  األمريكي،  الكونجرس  من  وبدعم 
المالح دوليتل من إقناع الجيش األمريكي 
 ،"100 "أوكــتــان  طائرات  وقــود  باستخدام 
والذي كان باهظ الثمن بشكل كبير لدرجة 
عدم التمكن من إنتاجه، حيث كانت تكلفة 
20 دوالرًا  إلى  100" تصل  "أوكتان  الوقود 
السيارات  بنزين  مقابل  تقريبًا،  للجالون 
الــعــادي الــذي كــان يبلغ سعره أقــل من 

0.20 دوالرًا للجالون.

التحدي من  التعامل مع هــذا  تــّم  وقــد 
تكرير  بمصنع  جــديــدة  ُمعالجة  خـــالل 
"مــاركــوس هــوك" في واليــة بنسلفانيا 
األمريكية، عبر عملية التكسير بالوسيط 
المهندس  ــا  ــّورهـ طـ ــتــي  ال الــكــيــمــيــائــي 

الفرنسي يوجين هودري. 

"أوكتان 100"

وبحلول عام 1940 كانت الواليات المتحدة 
األمريكية تنتج أكثر من 4.2 مليون جالون 
في الدقيقة من بنزين الطائرات "أوكتان 
100"، وهو الوقود القياسي للقوات الجوية 
األمريكية. وبمجرد إعالن الحرب في أوروبا 

●  عمليات التكرير الجديدة ساعدت في زيادة إنتاج بنزين السيارات

أعد المادة العلمية:
فريق  رئيس   - مطر  بندر  محمد   -1

تخطيط العمليات.

2- دالل علي القالف - مهندس أول 
تخطيط العمليات.

3-  فيصل مزيد المطيري - مهندس 
تخطيط العمليات.

المصادر:

- كتاب "تاريـخ الهـيدروكربـون المعالج" 
للكاتب نيـكـولز. ل - فبراير 2022.

"أوكتان 78 " أثر على أداء 
محركات الطائرات من 
حيث السرعة والصعود

لقاء
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مطابخ الشركة 
تعمل وفق معايير "األيزو"

تهتم شركة البترول الوطنية الكويتية بشكل كبير بصحة وسالمة العاملين فيها، 
لذا تحرص كافة دوائرها على تطبيق العمل االحترافي والدقيق في جميع األعمال.

المعايير  أعلى  بتطبيق  العامة  الخدمات  دائرة  تلتزم  النهج،  هذا  على  وسيراً 
وترتيب  والتعقيم،  النظافة،  المركزية، من حيث:  الشركة  العالمية في مطابخ 
األدوات، وغيرها من االشتراطات الدولية التي استحقت عليها شهادة نظام إدارة 

.)ISO 22000:2018 FSMS( "السالمة الغذائية "األيزو
للتعّرف أكثر على معايير العمل في مطابخ الشركة، التقت مجلة "الوطنية" مع 

مراقب إدارة العمالء بدائرة الخدمات العامة فهد بورسلي... وكان الحوار التالي: 

لقاء

تحضير ما بين 
2600 إلى 3000 

وجبة صحية يوميًا
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ــحــداث عــقــد "الــســالمــة  الـــشـــهـــادة، تـــم اســت
الغذائية"، وهو عقد خدمة ُمنفصل عن عقود 
والتحقق  باإلشراف  ومعني  التغذية  خدمات 
من سالمة الوجبات في جميع مراحل اإلنتاج 
المعنيين،  الموظفين  خــالل  من  واالســتــالم 
وُمساعدو  الغذائية،  السالمة  ُمنسقو  وهم 
منسقي السالمة الغذائية، باإلضافة إلى توفير 
بــاإلشــراف على  الــذي يقوم  التغذية  أخصائي 
إعداد الوجبات الخاصة المدروسة السعرات 
ــام بــأعــمــال االســتــشــارات  ــقــي الـــحـــراريـــة، وال

الغذائية في عيادات التغذية للشركة.

من:  عينات  بتوفير  التغذية  مــقــاول  ويلتزم 
ومــواد  األولــيــة،  والــمــواد  الغذائية،  الوجبات 
مختبر  إلى  إرسالها  ليتم  والتغليف،  التعبئة 
خـــارجـــي )تـــابـــع لــعــقــد الــســالمــة الــغــذائــيــة( 
ُمطابقتها  مــن  للتحقق  وذلـــك  لفحصها، 

لمعايير السالمة الغذائية.

● ما خطوات إنتاج الوجبات؟

تمر الوجبات بعدة مراحل هي:

- مرحلة استالم وفحص المواد األولية: يتم 
توريدها إلى موقع العمل، حيث يتم فقط 

نــتــعــّرف على طبيعة  نـــود أن  الــبــدايــة  فــي   ●
العمالء بمصفاة  إدارة  عملك، وعمل فريق 

ميناء عبدهللا وفي منطقة الشعيبة؟

عقود  عــلــى:  اإلشـــــراف  هــي  عملي  طبيعة 
الصحي  الــنــادي  وصيانة  والــمــيــاه،  التغذية، 

بمصفاة ميناء عبدهللا ومنطقة الشعيبة. 

الــعــمــالء فــهــو مــســؤول  إدارة  ــق  أمـــا فــري
وبمنطقة  بالمصفاة  ــرى  األخـ العقود  عــن 
ــزراعــة،  وال النظافة،  عــقــود  مثل  الشعيبة، 
وغيرها  والسيارات،  والقرطاسية،  واألثــاث، 
ــرة  مــن الــخــدمــات الــتــي ُتـــقـــّدم مــن قــبــل دائـ

الخدمات العامة.

● كم عدد مطابخ الشركة؟ وأين تقع؟ 

تمتلك الشركة مطبخ مركزي في مصفاة 
ميناء  مصفاة  فــي  وآخـــر  عــبــدهللا،  ميناء 
بتحضير  المطبخان  ويــقــوم  األحـــمـــدي. 
للعاملين  يوميًا  صحية  غذائية  وجــبــات 

بالشركة، وفي أوقات الورديات الليلية. 

● ما المعايير الصحية المتبعة بالمطابخ؟

مطابخ الشركة المركزية حائزة على شهادة 

"األيـــــزو"  ــة  ــي ــغــذائ ال الــســالمــة  إدارة   نــظــام 
شهادة  وهـــي   ،)ISO 22000:2018 FSMS(
عالمية خاصة بالسالمة الغذائية، يتم التدقيق 
على التزامنا بشروطها كل ستة أشهر، كما 

يتم تجديد الحصول عليها كل ثالث سنوات.

على  الغذائية  السالمة  إدارة  نظام  ويــقــوم 
تطبيق إجراءات ُمحددة، تتضمن الرقابة على 
المطابخ  داخـــل  اإلنتاجية  العمليات  جميع 
المركزية، وذلك بدءًا من مرحلة استالم المواد 
األولية، وحتى توصيل الوجبات إلى الموظفين.

حاصلة  الشركة  مطابخ  جميع  فــإن  وللعلم 
على شهادة "األيــزو" المشار إليها، ولضمان 
تطبيق متطلبات تلك المواصفة واستمرارية 

تدقيق كل ستة أشهر 
على التزام المطابخ 

بشروط "األيزو"

●  الوجبات المقدمة للعاملين يتم تحديد مكوناتها وسعراتها الحرارية بدقة●  فهد بورسلي
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قبول المواد الُمطابقة للشروط وتخزينها 
ضمن األماكن المخصصة لها.

- مرحلة التحضير: تتضمن غسل وتعقيم 
الحلويات،  وتحضير  والــفــاكــهــة،  الــخــضــار 

وتجهيز اللحوم.

حــرارة  تتم وفــق درجـــات  الطهي:  - مرحلة 
معينة وقياسية، وصواًل إلى مرحلة تعبئة 
إلى  لنقلها  اســتــعــدادًا  الوجبات  وتغليف 

سيارات التوزيع.

● كم وجبة تنتجها المطابخ؟ وكيف تتم 
عملية التغليف والتوزيع؟ 

إلى   2600 بين  ما  الشركة  تنتج مطابخ 
مطبخ  يجهز  حيث  يوميًا،  وجبة   3000
مصفاة ميناء عبدهللا من 1600 إلى 1800 
وجبة. أما مطبخ مصفاة ميناء األحمدي، 

فيجهز من 1000 إلى 1200 وجبة.

وجبات  بين  مــا  المطابخ  وجــبــات  وتتنوع 
خفيفة لموظفي الدوام الصباحي، ووجبات 
للموظفين  ــاء(  وعــــشــ )غــــــداء  ســاخــنــة 

العاملين بنظام الورديات.

حــدة ضمن  على  منها  كــل  تغليف  ويــتــم 

العبوة الُمخصصة لها، ثم تنقل األصناف 

التوزيع  ســيــارات  فــي  والـــبـــاردة  الساخنة 

بشكل منفصل ضمن الحاويات الحرارية 

المخصصة لعملية النقل.

● هل توقف العمل بالمطابخ في وقت 
جائحة "كورونا"؟

فترة  طـــول  مطلقًا  العمل  يتوقف  لــم 

الــجــائــحــة، واســتــمــرت الــخــدمــة كــمــا هــي، 

الصحية  االشتراطات  على  التشديد  مع 

والتباعد االجتماعي وفق تعليمات وزارة 

الصحة الكويتية، والفريق الطبي التابعة 

لـــدائـــرة الــصــحــة والــســالمــة والــبــيــئــة في 

الشركة.

ــراءات  إجــ اختلفت  الــجــائــحــة هــل  بــعــد   ●
التعقيم والتغليف؟

والتطهير،  التعقيم  ــراءات  ــ إجـ تتغير  لــم 

ألن  الــوجــبــات،  تغليف  ــراءات  ــ إجـ حتى  وال 

العمل  أيــام  ضمن  الُمطبقة  اإلجــــراءات 

العادية ُتعّد من أعلى الدرجات الممكنة.

في  تتابعها  التي  األخــرى  الخدمات  ما   ●
مصفاة ميناء عبدهللا؟

أتابع أيضًا عقد توزيع مياه الشرب على 
مثل  المصافي،  في  المختلفة  المواقع 
المتفرقة  ــرى  األخــ والــمــبــانــي  ــدات،  ــوحـ الـ
شكل  على  وذلــك  )الشالتر(،  بالمصفاة 
هذا  عبر  نقدم  كما  جالونات.   )5( عبوات 
المعبأة  المعدنية  المياه  أيــضــًا  العقد 
فـــي زجـــاجـــات، فــلــدى الــمــقــاول مصنع 
محلي مرخص إلنتاج وتوريد مياه الشرب 
المعدنية حاصل على شهادة من الهيئة 
العامة للغذاء والتغذية الكويتية وبعض 

الشهادات الصحية األخرى. 

ومن جهتنا نتحقق من أن زجاجات المياه 
وأنها  مناسب  بشكل  مغلقة  الــمــوردة 

منتجة حديثًا.

● هل توجد نقطة أخيرة تود الحديث عنها؟

نعم، أود أن أؤكــد على أن دائــرة الخدمات 
أفضل  توفير  على  دائــمــًا  تحرص  العامة 
بأعلى  وذلك  الشركة،  لموظفي  الخدمات 

المعايير الصحية التي تضمن سالمتهم.

●  فحص الوجبات والمواد األولية ومواد التعبئة والتغليف بمختبر خارجي

عدم قبول أي 
مواد غير مطابقة 

للمواصفات
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الشعور بألم حارق 
في المعدة أكثر 
األعراض شيوعًا

صحة

الُقرحة الهضمية
تركها دون عالج يُؤّدي لنزيف داخلي

القرح الهضمية، هي قرح مفتوحة تُصيب الغشاء المبطن للمعدة والجزء 
العلوي من األمعاء الدقيقة، وأكثر أعراضها شيوعًا الشعور بألم في المعدة.
دة، وقرحة اإلثني عشر 

ِ
وتشمل القرح الهضمية القرح التي تُصيب داخل الَمع

التي تُصيب الجزء العلوي من األمعاء الدقيقة. 
دة من األسباب األكثر شيوعًا للقرحة، وأيضاً االستخدام 

ِ
وتُعّد جرثومة الَمع

طويل األمد لألدوية غير "الستيرويدية" المضادة لاللتهابات.
إلى اإلصابة بالقرحة  التوابل والحارة  التوتر وتناول األغذية كثيرة  وال يؤدي 

الهضمية، إال أنها عوامل يمكن أن تؤدي إلى تفاقم األعراض.

د. أمين بدير 
القسم الطبي – دائرة الصحة 

والسالمة  والبيئة
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استخدام بعض 
ُمسكنات األلم يسبب 

تهيُّج المعدة واألمعاء 

أسباب اإلصابة

يتسبَّب  عندما  الهضمية  الــُقــرح  تحدث 
الهضمي"  "السبيل  بـ  الموجود  الحمض 
أو  للمعدة  الــداخــلــي  السطح  تــآُكــل  فــي 
قرحة  تنشأ  ثــم  ومــن  الدقيقة،  األمــعــاء 

مفتوحة مؤلمة قد تسّبب النزف.

وُيــبــّطــن "الــســبــيــل الــهــضــمــي" بطبقة 
مخاطية تحميه من الحمض في الحاالت 
الطبيعية، ولكن إن زادت كمية الحمض 
ُتصاب  فقد  الــمــخــاط،  كمية  نقصت  أو 

المعدة بقرحة.

وتتضمن األسباب الشائعة أيضًا اإلصابة 
بأحد أنواع البكتيريا، حيث تعيش بكتيريا 
بالطبقة  الغالب  فــي  البوابية"  "الملوية 
المخاطية التي تغطي األنسجة المبّطنة 

للمعدة واألمعاء الدقيقة وتحميها. 

البكتريا حدوث  وعـــادة، ال تسبب هــذه 
ُتسبب  أن  يــمــكــن  ــكــن  ول مــشــكــالت، 
للَمِعدة،  الداخلية  الطبقة  في  التهابًا 

محدثة القرحة.

وحتى اآلن، لم تتضح كيفية انتشار عدوى 
تنتقل  وقــد  الــبــوابــيــة"،  "الــمــلــويــة  بكتيريا 

التقارب  آخــر عن طريق  إلــى  من شخص 
بها عن  اإلصابة  أيضًا  ويمكن  الجسدي، 

طريق الطعام والشراب.

وُيعّد االستخدام طويل األمد لـ "األسبرين" 
وبعض ُمسكنات األلــم )ســواء بوصفة 
بمضادات  والمعروفة  دونــهــا(  أو  طبية 
االلتهاب غير "الستيرويدية" من العوامل 
التي ُتسبب تهيُّج بطانة المعدة واألمعاء 

الدقيقة أو التهابها. 

ــروفــيــن"  ــبــوب ــذه األدويــــــة "إي وتــشــمــل هــ
و"نابروكسين الصوديوم" و"كيتوبروفين"، 

وغير ذلك من األدوية. 

ــذه األدويــــــــة عــلــى عــقــار  ــ وال تــحــتــوي هـ
"األسيتامينوفين"، وغيره من العقاقير.

أعراض

لــلــُقــرحــة  ــثـــر األعــــــــراض شـــيـــوعـــًا  إن أكـ
في  حــارق  بألم  الشعور  هــو  الهضمية، 
المعدة، حيث ُيفاقم حمض المعدة من 
ــم، ويــكــون مشابهًا أللــم خلو  شــدة األلـ

المعدة من الطعام.

وفي كثير من األوقات يمكن تخفيف األلم 
بواسطة تناول أطعمة أو أدوية تقلل من 

األلم  يعود  قد  ولكن  المعدة،  حموضة 
بعد ذلــك، ويمكن أن يــزداد بين الوجبات 

وأثناء الليل. 

وأحيانًا قد تتسبب الُقرحة الهضمية في 
مؤشرات مرضية وأعراض شديدة، مثل:

● الغثيان والقيء أو تقيؤ الــدم الــذي قد 
يبدو لونه أحمر أو أسود.

● وجود دم داكن في البراز أو براز أسود أو 
قطراني.

● صــعــوبــة فـــي الــتــنــفــس، والــشــعــور 
باإلغماء.

● الشعور باالمتالء أو االنتفاخ أو التجشؤ.

ل تناول األطعمة الدهنية. ● عدم تحمُّ

الــوزن  وفــقــدان  الشهية،  فــي  تغيرات   ●
مجهول السبب.

وفي بعض األحيان قد ال تظهر األعراض 
المصابين  ــاص  ــخـ األشـ مـــن  كــثــيــر  ــــدى  ل

بالُقرحة الهضمية.

عوامل الخطر

بتناول  المرتبطة  المخاطر  إلى  باإلضافة 

●  يستمر برنامج عالج جرثومة المعدة لمدة أسبوعين
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"الستيرويدية"،  غير  االلتهاب  مــضــادات 
ــة الشخص  فــقــد تــــزداد احــتــمــالــيــة إصــاب

بالقرحة الهضمية في الحاالت اآلتية:

● التدخين: قد يزيد التدخين من احتمالية 
اإلصابة بالقرح الهضمية لدى األشخاص 

المصابين ببكتيريا "الملوية البوابية".

للكحول  يــمــكــن  الــكــحــولــيــات:  ● شـــرب 
للمعدة،  المخاطية  البطانة  ُيــهــّيــج  أن 
ويتسبَّب في تآكلها، وهذا يزيد من كمية 

الحمض الذي تنتجه المعدة.

بتوتر  أصيب  الذين  األشــخــاص  ● بعض 
ولم يتم عالجه.

● تناول األطعمة كثيرة التوابل.

وال ُتسّبب هذه العوامل القرح بمفردها، 
لكن قد تسّبب تفاُقم اإلصابة، أو تجعل 

تعافيها أصعب.

مضاعفات

ي إلى  ترك ُقرح المعدة دون عالج قد ُيؤدِّ
النزيف  هــذا  يحدث  وقــد  الداخلي،  النزيف 
إلى  ــؤّدي  ي للدم  بطيء  فقدان  هيئة  على 
فقر الدم، ويمكن أن يصل األمر إلى فقدان 
شديد قد يتطّلب دخول المستشفى أو 

نقل الدم.

وأيضًا قد ُتحدث ُقرح المعدة ثغرة )ثقبًا( 

الدقيقة، ما  أو األمعاء  المعدة  في جدار 
ُيــعــّرضــك لخطر الــعــدوى الــشــديــدة في 
أو قد  )التهاب الصفاق(،  البطن  تجويف 
خالل  الطعام  مــرور  المعدة  ُقــرح  تمنع 
ــــؤدي إلــى  السبيل الــهــضــمــي، وهـــو مــا ي
حدوث انسداد يتسّبب بالشعور باالمتالء 
بسهولة والقيء، وفقدان الوزن من خالل 

التورُّم من االلتهاب أو من خالل التندُّب.

ــدراســات أن األشخاص  وقــد أظــهــرت ال
أكثر  هــم  البوابية"  بـ"الملوية  المصابين 

عرضة لإصابة بسرطان المعدة.

الوقاية

ــد تــقــل احــتــمــالــيــة اإلصـــابـــة بــالــُقــرحــة  قـ
الهضمية إذا اتبعت نفس االستراتيجيات 
منزلية  كعالجات  بها  التوصية  ــّم  ت التي 
النصائح  يلي بعض  الُقَرح. وفيما  لعالج 

الُمفيدة في هذا األمر:

"الملوية  البكتيريا  عــدوى  من  الحماية   ●
البوابية"، عن طريق غسل األيدي بشكل 
ُمتكّرر بالماء والصابون وتناول األطعمة 

المطهية بشكل كامل.

حيث  بــحــذر،  األلــم  مسّكنات  استخدم   ●
يمكن تناول الدواء مع وجبات الطعام.

جرعة  أقــل  إليــجــاد  الطبيب  استشارة   ●
ممكنة كفيلة بتخفيف األلم.

إلى ُمضاّدات االلتهاب  إذا كنت بحاجة   ●
غــيــر "الــســتــيــرويــديــة"، فــقــد تــحــتــاج أيــضــًا 
ُمضاّدات  مثل،  إضافية  أدويــة  تناُول  إلى 
الحموضة، أو ُمثّبطات مضّخة البروتون، 
أو الحاصرات الحمضية، أو عوامل وقاية 

الخاليا.

جرثومة المعدة

 )Helicobacter pylori( جرثومة المعدة
الجهاز  البكتيريا يصيب  نــوع من  ، هي 
الهضمي تّم اكتشافه  عام 1982،  وهى 
بــكــثــرة حــيــث يــصــاب بــهــا ما  منتشرة 
العالم،  حــول  البشر  نصف  من  يقرب 
حــاالت قرح  أغلب  وهــي مسؤولة عن 

المعدة واألمعاء.

وقد تكيف هذا النوع من البكتيريا حتى 
شــديــدة  البيئة  فــي  الــحــيــاة  يستطيع 
المعدة،  داخـــل  الــمــوجــودة  الحمضية 

تغيرات الشهية 
وفقدان الوزن مؤشرات 

مرضية للقرحة

الُقرح قد تُحدث ثقبًا 
دة 

ِ
في جدار الَمع

أو األمعاء الدقيقة

●  تحدث الُقرح بسبب تآكل السطح الداخلي للمعدة أو األمعاء الدقيقة 
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دة 
ِ
جرثومة الَمع

هي بكتيريا تصيب 
الجهاز الهضمي

فحص الدم يكشف 
عن األجسام المضادة 

دة
ِ
لجرثومة الَمع

●  تحدث الُقرح بسبب تآكل السطح الداخلي للمعدة أو األمعاء الدقيقة 

فشكلها الحلزوني يسمح لها باختراق 
المخاط  يحميها  حيث  المعدة،  بطانة 
أن  المناعي  الجهاز  خاليا  تستطيع  وال 

تصل إليها.

وال يــعــانــي مــعــظــم األشـــخـــاص الــذيــن 
أصيبوا بجرثومة المعدة من أي أعراض، 
ولكن في بعض الحاالت ُتحدث البكتيريا 
ضررًا بالغشاء المغّطى لسطح المعدة 
الداخلي، وتتسبب في حدوث التهابات أو 

قرح في جدار المعدة.

وما زال العلماء ال يعرفون تحديدًا طريقة 
إلى  شخص  من  المعدة  جرثومة  انتقال 
آخر، فهي قد تنتقل من فم أحد األشخاص 
إلــى آخــر عن طريق الـــرذاذ، كما يمكن أن 
تنتقل عن طريق مالمسة فضالت أو قيئ 
شخص مصاب وعدم غسل األيدي جيدًا 
انتقالها  يمكن  كما  الطعام،  تناول  قبل 
الملوث  الــشــراب  أو  الطعام  طريق  عن 

بالبكتيريا.

ونجد أن األطفال أكثر عرضة لإصابة من 
الكبار، ألنهم ال يمارسون عادات النظافة 
العوامل  الشخصية بشكل كامل، ومن 
التي تزيد اإلصابة أيضًا: صعوبة الوصول 
المنزل  مشاركة  نظيفة،  مــيــاه  لمصدر 
مع أشخاص مصابين بجرثومة المعدة، 

الحياة في ظروف مزدحمة.

التشخيص

هــنــاك عــدد مــن الــطــرق الــتــي يمكن من 
خــاللــهــا تــشــخــيــص االصـــابـــة بــجــرثــومــة 

المعدة منها:

● فحص الدم: يتم تحليل دم المريض 
ــن األجــــســــام الـــمـــضـــادة  لــلــكــشــف عــ

لجرثومة المعدة.

● فحص البراز: يتم فيه الكشف عن وجود 
مكونات الجرثومة أو عمل مزرعة.

● فحص التنفس: هو اختبار يكشف عن 
هواء  في  الكربون  أكسيد  ثاني  مستوى 
لإصابة  مؤشرًا  يكون  قد  والــذي  الزفير، 

بجرثومة المعدة.

الـــحـــاالت، خــاصــة إذا كانت  وفـــى بــعــض 
نتائج الفحوصات غير حاسمة، قد ينصح 
لجدار  بالمنظار  فحص  بــأجــراء  الطبيب 

البلعوم والمعدة واإلثني عشر، والحصول 
على عينات من أي مناطق تدعو للشك.

العالج

بالجرثومة ال  الُمصاب  إذا كان الشخص 
يعاني من أي أعراض، ولم يكن من الفئات 
المعرضة لحدوث سرطان المعدة، فقد 

ال يكون هناك داعي أو فائدة من العالج.

أما إذا كان الشخص ال يعاني من أي أعراض، 
ولكن إن كانت عائلته بها تاريخ مرضي من 
المعدة  التهاب  أو  الهضمي  الجهاز  قــرح 
الطبيب  ينصح  فقد  المعدة،  سرطان  أو 
ــال كــان  ــي حـ بــعــالج جــرثــومــة الــمــعــدة، وفـ
الشخص يعاني من أعراض أو لديه قرحة 
في المعدة أو اإلثني عشر، فالتخلص من 
الجرثومة ُيساعد على عالج القرحة، ويقلل 

من فرص االصابة بسرطان المعدة.

مزيج  المعدة من  جرثومة  ويتكون عالج 
األدويــة  أحد  مع  الحيوية،  المضادات  من 
التي تمنع إفراز حمض المعدة، وعادة ما 

يستمر برنامج العالج لمدة أسبوعين.

ــد يــطــلــب الــطــبــيــب فــحــوصــات بعد  وقــ
استكمال العالج، للتأكد من القضاء على 
الفيروس، وفى بعض األحيان قد يحتاج 
المريض إلــى جولة أخــرى من الــعــالج، أو 
العالج بأدوية أخرى للقضاء على العدوى.
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أحرص كثيراً على 
ممارسة  هواياتي 

خالل العطالت

ــت؟ ومـــا هو  ــ ● بــطــاقــة تـــعـــارف.. مـــن أن

تخصصك العلمي، والجامعة التي تخرجت 

منها؟

الراشد، عمري 28 سنة، متزوج ولدي  علي 

طــفــلــتــان، تــخــرجــت مـــن جــامــعــة "أريـــزونـــا 

الشمالية" بأمريكا، تخصص هندسة بيئية. 

أحب عملي وتخصصي بشكل كبير، باإلضافة 

إلى ذلك أنا شغوف باألعمال الحرة.

● مــاهــي طــبــيــعــة الــعــمــل الــــذي تــؤديــه 

بالشركة؟

تــأديــة عدة  يتضمن  الــشــركــة  فــي  عملي 

ومراقبة  النفايات،  مراقبة  أهمها:  مهام 

المياه، كما  الهواء، ومراقبة جودة  جودة 

الكثير  ننفذ  بالموقع، حيث  بالعمل  أقــوم 

من األعمال اليومية في مصافي الشركة.

علي الراشد

نستضيف في هذه الزاوية أحد أفراد أسرة الشركة، 
للتعرف عليه عن قرب، والحديث عن بعض الجوانب 

المهنية والشخصية في تجربته.

وجوه
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شهادة المباني الخضراء 
للمبنى الفني بمصفاة 

ميناء عبدهللا إنجاز اعتز به

القطاع  للعمل في  اختيارك  ما سبب   ●

النفطي؟

جميع  في  بالحياة  قدوتي  بمثابة  والدتي 
القطاع  كــوادر  كانت من  المجاالت، وقــد 
النفطي، وكانت تصحبني معها في بعض 
األحيان إلى مقر العمل، وكنت أراقب عن 
بإمكانها  كــان  وكيف  العمل،  بيئة  قــرب 
مجال  فــي  اإلبــداعــيــة  لمساتها  إضــافــة 
عملها، وحين كبرت أيقنت أنني أريد إكمال 

المسيرة التي بدأتها والدتي.

ولــدي إيمان تــام بــأن العمل في القطاع 
القطاعات  عــن  تمامًا  مختلف  النفطي 
لــي العمل فــي عدة  ــرى، حيث سبق  األخـ
قطاعات قبل انضمامي لشركة البترول 
النفطي  القطاع  ففي  الكويتية،  الوطنية 
يوجد الكثير من التحديات التي تحتم علي 
مستمر  بشكل  نفسي  وتطوير  التفكير 
حتى استطيع حل وتجاوز الصعوبات التي 
وبذلك سأظل  العمل،  تواجهني في  قد 
طوال فترة عملي أطور من نفسي، وهو 

الشيء الذي أحبه في هذا القطاع.

● إلى أي مدى لمست اختالفًا بين طبيعة 

الحياة العملية والدراسة النظرية؟

طبيعة عملي تتطابق تمامًا مع تخصصي 
األكــاديــمــي ودراســتــي النظرية. وهــذا األمــر 

ساعدني كثيرًا في العمل. 

● ما أهم التحديات التي تقابلها في مجال 
العمل؟ وكيف تتغلب عليها؟

محاولة التنسيق بين تطبيق االشتراطات 
الــبــيــئــيــة والــمــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة، مع 
في  التشغيل  عمليات  على  التأثير  عــدم 

المصافي.

● هــل تــشــعــر أن عــمــلــك يــتــنــاســب مع 
ميولك؟

نعم عملي يتناسب مع شخصيتي وميولي 
وبشدة، حيث أفضل كثيرًا العمل الميداني 

عن المكتبي، وعملي يحقق لي هذا األمر.

● ما أهم اإلنجازات التي حققتها في مجال 
العمل؟

المدققين  ــارة  زي الشركة خــالل  1. تمثيل 
الدوليين من منظمة )IMO( للتدقيق على 

دولة الكويت.

تلفزيونية  مقابلة  في  الشركة  تمثيل   .2
حيث  األولـــى،  الكويت  قناة  على  مباشرة 
تــنــاولــنــا مــشــروع الــوقــود الــبــيــئــي، وكيف 

سيساهم في المحافظة على البيئة.

3. كتابة بحث "تأثير القوانين البيئية الحديثة 
على عمليات تشغيل المصافي النفطية"، 

وسأشارك به في مؤتمر قريبًا.

4. عملت مع زمالئي وحصلنا على شهادة 
منظمة  مــن   )GSAS( الخضراء  المباني 

)GORD( للمبنى الفني في مصفاة ميناء 
عــبــدهللا، وكــانــت األولـــى مــن نوعها على 

مستوى الشركة بتقييم )3( نجوم.

● ما رؤيتك في تطوير الذات؟

حياة  طــــوال  أمـــر مستمر  الـــــذات  تــطــويــر 
اإلنسان، وال يجب أن ُيحصر في مجال معين 
تطوير  أستمر في  أو عمر معين. وســوف 

ذاتي بمختلف المجاالت، كلما استطعت.

● ما طموحاتك المستقبلية؟

الصعيد  على  الطموحات  من  الكثير  لــدي 
هنا.  كلها  ذكرها  يسعني  وال  الشخصي، 
ولكن قائمة أولوياتي هي الحرص والتركيز 
بناتي وتطويرهن ليصبحن  على مستقبل 
ذوات شأن في المجاالت التي سيختارونها.

● مــــا هــــوايــــاتــــك، وهـــــل تـــحـــرص عــلــى 
ممارستها؟

أحب ارتياد البر والبحر وكل ما يتعلق بهما، 
وأحــرص جــدًا على ممارسة هــذا الهواية 

كلما سمح الوقت بذلك.

ــوفــق بــيــن مــمــارســة الــهــوايــة  ● كــيــف ت
والعمل؟

فــي عطلة  هــوايــاتــي  أحـــرص على ممارسة 
نهاية األسبوع، بحيث ال تؤثر على مستوى 
الوقت أظل  العمل، وفي نفس  أدائــي في 

أمارس الهوايات المحببة إلى نفسي.

●  ارتياد البر من هوايات الراشد
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هل تعلم ؟ 

أن كوكب "أورانــوس" لونه أخضر ُمزرق بسبب غاز  	
الميثان الموجود في غالفه الجوي. 

أن األنيميا )فقر الدم( سبب لإصابِة بالصداع المستمر. 	

أن الالفقاريات سمّيت بهذا االسم ألنها حيوانات ال  	
تمتلك عمودًا فقريًا. 

شخصيات
النوخذة أحمد سالم الخشتي: ُيعّد من أبرز نواخذة السفر الشراعي في الكويت، فهو قبطان متميز خبير بالمالحة 

وأساليبها، وعرف عنه البراعة والحكمة في قيادته للسفن الشراعية.

ولد عام 1885م، وهو من سكان الحي القبلي )فريج سعود(. تعلم المالحة وركوب البحر وهو في ريعان شبابه من 
والده النوخذة سالم الخشتي، وعندما بلغ الـ 20 من العمر كان أحد قادة المالحة في الخليج العربي،

أمضى 40 عامًا وهو يقود السفن الشراعية، لتنتهي في منتصف األربعينيات مسيرة حياته العملية في المالحة. 
توفي عام 1964، ووقتها كانت قد توقفت حركة المالحة البحرية بالسفن الشراعية.

معلومات عامة

بباقي  	 مقارنة  بــركــان  أكــبــر  المريخ  كــوكــب  يمتلك 
الكواكب في المجموعة الشمسية.

ال تستمر خاليا القلب باالنقسام والنمو، لذلك ال  	
ُيصاب القلب بالسرطان.

كلمات

أنصت دومًا للخبراء، فسوف يخبرونك بما ال يمكن  	
القيام به.

سيتحّول الفشل إلى نجاح، إن تعلمت منه. 	

تتكون العبقرية من 1 % إلهامًا، و99 % عرقًا. 	

من الكويت

ُمشاهدته  ويمكن  الكويت،  في  يعيش  طائر  الحنكور: 
لتكاثره في  أكثر مكان  ُتعّد  إذ  بوبيان،  جزيرة  بكثرة في 
لهذا  مختلفة  مناطق  من  إليها  يأتي  فإنه  لــذا  العالم، 
الهدف. كما أنه ينتشر أيضًا في عدة شواطئ من شبه 

الجزيرة العربية، ومناطق أخرى بالمحيط الهندي.

استراحة الوطنية
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أول ناقلة لـ "البترول 
الوطنية" يمكنها 

تزويد الناقالت 
بالوقود في المياه. 

أحد العاملين في مصنع زيوت 
التزييت الجديد 

مجلة الوطنية: عدد مايو 1977

من األرشيف

مجلة الوطنية: عدد نوفمبر 1977



20 فبراير

اليوم العالمي للعدالة االجتماعية


